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“Xarreu el
mínim fins
que aquesta
merda passi”,
diuen a l’Albi
L’Ajuntament de l’Albi, a les Garrigues, va publicar ahir un contundent pregó per confinar a la
gent a les seves cases per evitar
el màxim possible la propagació del coronavirus. La gravació
del pregó deia el següent: “Els
que aneu a comprar a les botigues, heu de xerrar el mínim,
el mínim! No cal que dieu bon
dia, ni adéu, ni menys si fa fred
o calor. Això no interessa a ningú. Si voleu xerrar, xarreu a casa. L’únic que interessa és que
passi aquesta merda el més
aviat possible i l’única manera
que hi ha és fer les coses bé”.

Un total de 283
voluntaris ja s’han
inscrit a la Xarxa de
Solidaritat de Lleida
Un total de 283 voluntaris
s’han inscrit en la Xarxa Solidaritat Lleida des que la Paeria es
va proposar impulsar, unificar i
coordinar les diverses iniciatives sorgides per donar suport
a les situacions d’emergència sanitària pel coronavirus.
D’aquests, 136 corresponen a
menors de 30 anys, mentre que
altres 65 es troben en la franja
d’edat de 31 a 65.

La demanda
dels trens de
la línia Lleida
a la Pobla cau
més d’un 80%
Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya (FGC) reestructurarà el servei de trens a la
línia Lleida-La Pobla a partir
d’aquest dissabte 21 de març
per fer front als requeriments
del Govern en la lluita contra
el coronavirus. D’aquesta manera, reduirà a la meitat les
freqüències. Pel que fa al comportament de la demanda a la
línia Lleida-La Pobla, des de la
setmana passada l’evolució ha
estat clarament a la baixa, arribant a haver-hi un 83% menys.

Ilersis i Aspros alerten de la
falta de material sanitari
i reclamen mascaretes FFP2
Al·leguen que no disposen dels recursos per
garantir la seguretat dels treballadors i pacients
ALEX SÁNCHEZ
@aSato_94
Lleida

Ilersis i Aspros alerten de
la falta de material sanitari
per garantir la seguretat
dels treballadors i dels
pacients. Totes dues entitats
reclamen més mesures
de protecció i, sobretot,
mascaretes del tipus FFP2.
La Fundació Ilersis es troba en
una situació extrema, amb falta
de mascaretes i amb l’obligació
d’atendre una cinquantena de
persones en les seves llars residencials. “Tenim molta por, anem
molts justos de material i no sabem com resoldre la situació”.
Des de l’entitat asseguren que
no disposen de cap mascareta de
tipus FFP2, que són les recomanables en cas que una persona
es contagiï. Denuncien que s’han
posat en contacte amb proveïdors, “però tots ens diuen que
no en queden”. Davant això s’han
vist obligats a recórrer a internet,
on es troben amb uns preus disparats. “Les hem de pagar prèviament però no ens arriben fins el
13 d’abril i a més el preu està duplicat”, lamenten.
En la mateixa línia es mostra
Aspros, que fa una crida ciutadana per confeccionar unes 800
mascaretes. Txell Draper, directora tècnica, alerta que no disposen de les mesures de protecció
necessàries. “No tenim ni mascaretes ordinàries ni les de màxima
protecció”, es queixa Draper, que
explica que aquests dies estan
identificant els col·lectius més
vulnerables: persones amb patologies prèvies i usuaris d’edat
avançada. Aspros té sis professionals fent mascaretes, als quals
s’han unit desenes de voluntaris.
“No ens podem aturar aquí; hem
de continuar per tota la gent que
ho necessita”, conclou.

FOTO: Ajuntament de Soses / Una veïna del municipi confeccionant una mascareta casolana

Campanya de fabricació de caretes a
Tàrrega, Soses i Vilanova de Bellpuig
Diferents municipis de la demarcació de Lleida estan duent
a terme campanyes per dotar
de mascaretes als centres sanitaris i a les residències de gent
gran. A Vilanova de Bellpuig, la
infermera Mercè Serra, ha impulsat una iniciativa per confeccionar aquests elements tan necessaris com ara. Amb el suport
de l’ajuntament, una vintena de
veïns, modistes i voluntaris, del
Pla d’Urgell ja s’han mobilitzat
per aportar material i col·laborar en la confecció de caretes
protectores.
Pascual explica que “els
veïns han facilitat roba, majoritàriament de cotó i fil, i peces
de roba en desús”. A Tàrrega,
l’empresa d’inserció Cartaes,
l’entitat d’iniciativa social Alba

L’únic que es
necessita és
una màquina
de cosir
i l’espai cooperatiu La Soll han
creat una iniciativa solidària per
fabricar mascaretes casolanes
des de casa per a personal de
risc. L’objectiu de la campanya
és crear un grup de ciutadans
que disposin de màquina de cosir perquè aprenguin, a través
d’un videotutorial, com es pot
cosir una mascareta des de casa
i a cost baix. A través d’un grup

de Whatsapp es coordinarà la
producció de les mascaretes i
aquestes es distribuiran a personal de risc que les pugui necessitar.
De moment, ja han rebut
una primera comanda de 200
mascaretes de les residències
targarines del Carme i de Sant
Antoni. Soses és un dels altres
municipis que s’ha adherit a la
iniciativa. Primer va ser una idea
domèstica però des de l’ajuntament ja s’ha creat un grup per
coordinar aquesta acció a la
qual ja s’han sumat Torres de
Segre, Aitona, la Granja d’Escarp o Massalcoreig. A Lleida,
l’Associació de Veïns de Torres
de Sanui ja ha confeccionat un
centenar de mascaretes, però
diuen que volen fer-ne més.
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Salut confirma 31 nous positius
per coronavirus durant les últimes
hores a la demarcació de Lleida
És la xifra més alta de contagis en un sol día i ja es
supera el centenar, 65 dels quals estan ingressats
La demarcació de Lleida
arriba a les 109 persones
contagiades per covid-19,
31 han donat positiu durant
les darreres hores. Hi ha 65
persones hospitalitzades, 9
de les quals a l’UCI.
LLEIDA
GENÍS CASANOVAS
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va confirmar ahir divendres al vespre que
31 persones havien donat positiu
en un sol dia a la demarcació de
Lleida. Amb aquesta xifra, la més
alta de contagiats en un sol dia a
la demarcació, s’arriba als 109 casos de coronavirus a Lleida, Alt Pirineu i Aran.
Segons dades del mateix departament, 65 persones es troben ingressades en centres hospitalaris de la demarcació amb
coronavirus, nou de les quals estan en alguna de les Unitats de
Cures Intensives. 35 es troben ingressats a l’Hospital Universitari
Arnau de Vilanova de Lleida, 27
dels quals estan estables a planta i vuit es troben a l’UCI; mentre
que a l’Hospital Santa Maria de
Lleida s’hi han ingressat 19 persones: 18 a planta i una a l’UCI;
també hi ha quatre persones ingressades en centres privats.
Pel que fa als contagiats de
l’Alt Pirineu i Aran, una persona

FOTO: ACN / Les residències han facilitat mòbils als seus usuaris per poder fer videotrucades

Videotrucades a les residències gestionades
per GSS per a disminuir les distàncies
Els usuaris de la Residència Assistida per a Gent Gran Lleida-Balàfia i de la Residència Assistida
i Centre de Dia per a Gent Gran Balàfia II, gestionades per Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), han
incorporat en les seves activitats l’ús de noves tecnologies arran de la restricció de visites com a
mesura de prevenció de contagis per coronavirus. Mitjançant mòbils facilitats per les residències,
els ancians contacten amb familiars o amistats a través de videotrucades.,
contagiada ha estat ingressada
a l’Espitau Val d’Aran, però està
estable i a planta, igual que els
6 positius ingressats a l’Hospital
Comarcal del Pallars a Tremp.
D’altra banda, tres persones
han estat donades d’alta, 2 que

estaven ingressades a l’Hospital
Arnau de Vilanova i una tercera a
l’Hospital de la Cerdanya.
Durant el dia d’ahir no es va registrar cap mort per covid-19 a la
demarcació, en una setmana on
s’hi van produir les primeres de-

funcions a causa d’aquest virus.
Entre dimarts i dijous, es va registrar la mort de 3 persones per
coronavirus, 2 persones d’edat
avançada amb patologies prèvies
i un home d’uns 50 anys, veí de
l’Albi, amb discapacitat.

de Sanitat per tal de preservar la
salut dels treballadors i clients.
Els empleats que havien coincidit amb el treballador estan en
quarantena. Així mateix, s’hauran
de desinfectar les instal·lacions
per tal que puguin reobrir amb
un equip diferent de treballadors
que serà l’encarregat de continuar prestant el servei postal públic
obligatori.

El Departament de Salut va
informar que en les últimes
hores s’han confirmat 933
positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya,
el que eleva la xifra total a
4.203. Del total de casos acumulats fins ara han mort amb
la Covid-19, un total de 122
persones. Pel que fa al nombre total d’afectats pel coronavirus a Catalunya, un total
de 312 persones estan greus.
A més, del nombre total
d’afectats arreu del país, 600
són professionals sanitaris.
Pel que fa a Igualada, Salut va
confirmar un total acumulat
de 209 positius de coronavirus SARS-CoV-2 des que es va
declarar el brot.

Espanya frega els
20.000 positius i
supera ja les mil
morts pel virus
L’Estat supera les mil morts i
arriba gairebé als 20.000 positius, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat.
En total, han perdut la vida
1.002 persones, 235 en les
últimes hores. Hi ha 19.980
contagiats, 2.833 més. Es
tracta d’un increment del
16,5%, “substancialment menor” que dijous. El director
del Centre de Coordinació
d’Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha
demanat anar amb molt de
compte amb la interpretació
de les xifres. Hi ha 1.141 persones ingressades a l’UCI.

El Conselh instal·la
a Vielha un hospital
de campanya per
rebre més pacients

Correus tanca el seu centre
logístic del polígon el Segre
per un cas de coronavirus
Correus va tancar ahir el centre
de tractament postal (CTP) situat al polígon el Segre de Lleida després que un treballador
presentés símptomes de tenir la
covid-19, segons va avançar Catalunya Ràdio. En tenir coneixement dels fets, Correus va decidir
tancar preventivament les instal·
lacions i va aplicar els protocols
sanitaris establerts pel Ministeri

Salut eleva fins als
4.200 els contagis
a Catalunya per la
crisi sanitària

FOTO: ACN / Imatge del centre logístic de Correus al polígon el Segre

El Consell General d’Aran, de la
mà de Pompièrs Emergències,
instal·larà un hospital de campanya a l’aparcament de l’Espitau de Vielha per donar suport a l’àrea d’urgències i que
funcionarà, en el cas que sigui
necessari, com a zona d’accés,
triatge i espera dels pacients
amb símptomes respiratoris. El
govern aranès reorganitza els
espais de l’Espitau.
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Los vampiros toman las redes de
los centros culturales de ‘la Caixa’
Los seres ocultos se muestran en sus
múltiples facetas con listas posibles
Una programación
especial de contenidos
digitales forman la
‘Semana Vampírica’ que
ha preparado Caixaforum
para las cuentas Twitter,
Instagram y Facebook de
sus centros culturales.
Lleida
REDACCIÓN
CaixaForum ha desplegado una
programación especial de contenidos digitales para las próximas semanas sumándose de
esta forma a la campaña #YoMeQuedoEnCasa. Tras el cierre
de centros debido a la crisis del
coronavirus, siguiendo las recomendaciones de las autoridades
y con el objetivo de seguir difundiendo la cultura, ”la Caixa” ha
lanzado desde al pasado miérco-

FOTO: Tod Browning / Una escena de la inmortal película ‘Drácula’

les una línea especial de contenidos digitales con la presentación
de la ‘Semana Vampírica’ en sus
redes sociales, al hilo de la exposición ‘Vampiros. La evolución del
mito’, inaugurada recientemente
en Madrid. Estos seres oscuros

serán los protagonistas de los canales oficiales de Twitter, Instagram y Facebook de los centros
culturales de ”la Caixa” mostrándose desde sus múltiples facetas:
cinematográfica, literaria, artística y musical.

El mercado del cuento infantil
de Balaguer será en septiembre
La quinta edición del ‘Encontats’,
el mercado del cuento infantil y
juvenil, se ha aplazado hasta el
próximo mes de septiembre, concretamente a los días 18, 19 y 20
lo cual permitirá al Ayuntamiento
de Balaguer hacerlo más lúcido y
con más actividades que las previstas para el próximo mes.
El Ayuntamiento de la capital
de la Noguera también anuncia

que otros eventos previstos para
los meses de abril y mayo también se podrían ver alterados por
la crisis del coronavirus. Pese a
todo se envía un mensaje de calma y se hace una llamada para
que cuando la situación mejore
la gente salga a consumir cultura.
El ‘Encontats’ es un mercado
de cuentos y publicaciones donde después de dos días de jorna-

das técnicas dedicadas a los talleres, las charlas y las conferencias,
el domingo se cede el protagonismo a los escolares y al público escolar. Unas horas en las cuales los
cuentos y las historias fantásticas
toman las calles del centro histórico de Balaguer.
Para este año se ha nombrado
a la ilustradora Pilarín Bayés como padrina del mismo.

En el primer día de la ‘Semana
Vampírica’, la leyenda negra del
célebre ‘Nosferatu’, del director
de cine F.W. Murnau, y su sombra
se cernió sobre todos los seguidores de CaixaForum.
Por esta semana también desfilarán historias relacionadas con
la película ‘Drácula’ (1931), de
Tod Browning, que inmortalizaron los actores Helen Chandler
y Béla Lugosi, con una identificación total con este personaje.
La seductora imagen de Lugosi
de aristócrata eslavo con capa y
vestido de blanco y negro se convirtió en la imagen más reconocible del personaje, adaptado por
otros durante décadas en el cine
y en otros ámbitos artísticos.
El ‘Drácula 73’, de Alan Gibson,
que por primera vez proyectaba
en pantalla un primer plano que
revelaba los ojos inyectados en
sangre, ‘Los labios rojos’, del director belga Harry Kümel y la protagonista del cómic ‘Vampirella’,
de Forrest J Ackerman, será otro
de los reclamos.

Aplazado el
‘Glòria de
Vivaldi’ previsto
para abril en
cuatro salas
A causa de las medidas preventivas se aplazan los conciertos
‘Glòria de Vivaldi’ a cargo del Orfeó Lleidarà y la Orquestra Victòria dels Àngels, previstos del 25
de marzo al 5 de abril en cuatro
escenarios de la demarcación de
Lleida, gira que cuenta con el apoyo del IEI, la Paseria, el Consorci
del Turó de la Seu Vella y de los
ayuntamientos de Balaguer, la Seu
d’Urgell y la Pobla de Segur.
La organización está trabajando para reprogramar estos conciertos lo más pronto posible. Las
personas que hayan comprado las
entradas pueden recuperar el dinero por el mismo procedimiento
realizado para el pago.

La música clásica
tendrá un maratón
de 24 horas el
próximo viernes
El guitarrista español Pablo
Sáinz Villegas (Logroño, 1977)
es uno de los artistas de música
clásica que se sumarán el próximo 27 de marzo a la iniciativa
‘La música nunca duerme, un
maratón de 24 horas por streaming promovido por el violonchelista alemán Jan Vogler, residente en Nueva York.
‘Music Never Sleeps NYC’,
que se ofrecerá a partir de las
23.00 hora española (22:00
GMT), cuenta con las actuaciones de artistas radicados en
Nueva York como el propio Vogler y Sainz Villegas, que quieren así adherirse a las iniciativas culturales promovidas por
la crisis del coronavirus.

