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Els contagis es disparen a Lleida
amb 40 nous positius en 24 hores i
ja són un total de 149 els afectats
Salut confirma tres casos nous a la Val d’Aran, dos a Tàrrega i
un la Ribagorça mentre a l’Estat frega la barrera dels 25.000
Lleida
REDACCIÓ/ACN
La demarcació de Lleida i l’Alt Pirineu i Aran van registrar ahir 40
nous positius per coronavirus en
el que ha estat l’augment més alt
de contagis en un sol dia des de
que va començar l’alerta sanitària. Amb aquests nous casos ja
són 149 les persones afectades
per coronavirus a les comarques
lleidatanes.
De tots els afectats de la demarcació 79 es troben ingressats en diferents centres sanitaris. D’aquestos un total de 42
es troben ingressats a l’Hospital
Universitari Arnau de Vilanova
de Lleida, 29 dels quals estan estables a planta i 13 es troben a
l’UCI. Altres 20 persones estan ingressades a l’Hospital Universitari
de Santa Maria de Lleida, 19 de
les quals estan estables a planta i
1 es troba a l’UCI. També 6 persones estan ingressades en centres
privats, mentre que 3 persones es
troben ingressades a l’Espitau Val
d’Aran, totes estables a planta i finalment 8 casos estan ingressats
a l’Hospital Comarcal del Pallars a
Tremp, tots estables a planta
Per altra banda, Salud va confirmar dos nous casos a Tàrrega i
ja en són cinc, tots sense necessitat d’ingrés hospitalari. Els primers dos casos de coronavirus a
la ciutat es van confirmar el passat 17 de març. Es tracta de dues
persones grans, amb pronòstic
lleu, que es troben aïllades a casa seva i que havien realitzat dies
enrere un viatge de l’Imserso a
Benidorm. També a la Val d’Aran
es van confirmar ahir tres nous
casos positius i ja se’n sumen un
total de set. D’aquests tres nous
positius, un d’ells es troba en aïllament domiciliari i els altres dos
es troben ingressats a l’Espitau
Val d’Aran. Tots tres es troben en
situació estable.
Per últim també ahir es va
conèixer el primer cas confirmat
pel Departament de Salut a la comarca de l’Alta Ribagorça. Es trac-

L’Hospital del
Pallars trasllada
a un hotel els
ingressats de
llarga estada

FOTO: / L’Hospital del Pallars va alliberar ahir llits per front a un possible increment dels casos en breu

LES DADES DEL CORONAVIRUS
40 NOUS CONTAGIS A
LLEIDA
La demarcació de LLeida
va registrar ahir 40 casos
nous de contagi per
coronavirus i els afectats
ja sumen 149.
DOS NOUS CASOS A
TÀRREGA
Salut va confirmar ahir dos
nous casos a Tàrrega i tres
ta d’una persona jove amb símptomes lleus i aïllada a casa.
És el segon dia sense cap víctima mortal a Lleida per covid-19
a la demarcació, en una setmana
on s’hi van produir les primeres
defuncions a causa d’aquest virus.
Entre dimarts i dijous, es va re-

a la Val d’Aran on ja són
set en total.
PRIMER POSITIU A
L’ALTA RIBAGORÇA
La comarca de l’Alta
Ribagorça va registrar el
seu primer cas confirmat.
Una persona jove amb
simptomes lleus.
CATALUNYA ARRIBA ALS
4.704 CONTAGIS

Catalunya ja té 4.704
contagis i 135 persones
que han perdut la visa.
També s’ha donat l’alta a
180 afectats.
L’ESTAT SUPERA ELS
1.300 MORTS
L’Estat espanyol frega
la barrera del 25.000
contagiats i els morts pel
virus pujen a 1.326.

gistrar 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.
Per la seva banda, l’Estat espanyol acumula més de 1.300 morts
i frega els 25.000 casos de coro-

navirus, segons les últimes dades
del Ministeri de Sanitat. En total,
han perdut la vida 1.326 persones, 324 en les últimes hores. Hi
ha 24.926 contagiats, 4.946 més.
Es tracta d’un increment del 24%,
superior al d’aquest dijous, que
va ser del 16,5%. Hi ha 1.612 pa-

L’Hospital Comarcal del Pallars va decidir ahir traslladar
els pacients ingressats en règim sociosanitari, el que es
coneix com llarga estada, a
l’Hotel Alegret de Tremp per
protegir-los del coronavirus.
Aquest trasllat es realitza amb
l’objectiu d’aïllar-los donat
que són persones vulnerables i vegada alliberar llits per
si es donés un augment dels
casos. La brigada de l’Ajuntament va donar suport al traslladar el material necessari de
l’Hospital cap a l’Hostal i estava previst que els pacients es
comencessin a traslladar amb
ambulància.
cients ingressats a l’UCI, 471 més
que ahir. A la Comunitat de Madrid es registren 8.921 casos,
amb 804 morts. Per darrere se
situa Catalunya, amb 4.704 positius, 501 en les darreres hores, i
amb 135 persones que han perdut la vida. També hi ha hagut
2.125 altes a tot l’Estat.
A Catalunya hi ha 298 persones a l’UCI, un augment significatiu de més de 260 pacients en
comparació amb els 33 d’aquest
divendres. A l’autonomia on les
unitats de cures intensives estan
més ocupades és Madrid amb
767 persones, 117 més que el
passat divendres. Pel que fa a les
defuncions, en les últimes 24 hores n’hi ha hagut 40 a Catalunya
i 176 a Madrid. Per altra banda,
segons dades del Departament
de Salut de la generalitat 180 persones s’han recuperat a Catalunya del coronavirus, 33 dels quals
en les últimes 24 hores.
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Balaguer i la
Seu d’Urgell
anuncien
mesures pel
confinament
Balaguer ha pres mesures
en l’àmbit d’impostos i taxes
pel confinament, com només
només cobrar la meitat del
mes de les classes optatives i
llars d’infants, o descomptar
els dies d’inactivitat del rebut
de terrasses als bars i restaurants. L’Ajuntament de la Seu
d’Urgell també ha preparat
un primer paquet de mesures
econòmiques, entre elles suport a les empreses i els autònoms, exempció de pagament
per l’aparcament o ampliació
dels terminis de pagament de
rebuts municipals.

El decret no permet
accedir als horts
urbans particulars,
només professionals
La Guàrdia Urbana confirma
que l’accés als horts particulars
no és un dels supòsits permesos per desplaçar-se, només
és el cas d’horts professionals.
Per aquesta raó, els propietaris d’aquests horts particulars
informen no poden fer cap document de desplaçament justificatiu als llogaters de Lleida. No
obstant, anuncien que no se’ls
cobrarà la quota del mes d’abril.

Els treballadors de Lleida afectats
per un ERTO creixen aquesta
setmana en 975 i ja n’hi ha 5.591
La UGT fa una crida a la calma i denuncia que
s’han registrat casos fraudulents a la demarcació
Barcelona
ACN
El nombre de treballadors afectats per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO)
a Catalunya arran de l’aturada
econòmica derivada de les mesures de confinament per contenir l’expansió del coronavirus ha
incrementat en 185.900 des de
principis de setmana i ja n’hi ha
més de 210.332.
En total 16.957 empreses han
presentat fins aquest divendres
un ERTO. De fet, en un sol dia
gairebé es va doblar aquesta xifra: dijous eren 8.640 i durant el
divendres va ascendir a 16.957.
La gran majoria es concentren a
la demarcació de Barcelona, d’on
han sortit 12.293 expedients que
afecten 178.237 persones.
A les comarques de Ponent
s’han registrat 975 expedients,
957 més que aquest dilluns. La
primera setmana d’estat d’alarma ha acabat amb 5.591 treballadors lleidatans afectats per un
ERTO, 5.431 persones més que

les que es van registrar dilluns. Al
Camp de Tarragona i a les Terres
de l’Ebre s’han presentat 2.131
ERTO durant aquesta setmana,
2.108 més dels que es van registrar dilluns (23). Aquests expedients han afectat 13.848 persones, 13.414 més que dilluns.
A les comarques gironines l’increment ha sigut de 1.553 expedients i ja n’hi ha 1.558. En una
setmana el nombre de treballadors que s’hauran d’acollir a un
ERTO a Girona ha passat de 56
a12.656.
La UGT-Terres de Lleida va fer
ahir una crida a la calma a tots els
treballadors lleidatans afectats
per un ERTO i van afirmar estar
treballant per buscar la fórmula
per solucionar de la millor manera aquesta situació. El sindicat va
considerar també que un ERTO
no és la millor solució, apostant
per mesures com el teletreball o
la borsa d’hores, i va criticar que
en molts casos les empreses estan fent servir els ERTOs per reduir despeses de personal.

Fruita i mascaretes al Mercat
dels dissabtes de Barris Nord
Aquest dissabte es va celebrar com sempre el mercat setmanal de
Barris Nord, només amb la presència de les parades dedicades a la
venda de fruita, com el cap de setmana passat. La majoria de paradistes i dels compradors que van acudir anaven amb mascareta.

Agricultura prorroga fins al
15 de maig el termini de la
sol·licitud d’ajudes de la PAC

La demanda
del tren de la
línia Lleida-La
Pobla cau
fins un 82%
La demanda a les línies de
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) cau
fins al 90% a les línies de
Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia per la reducció
de la mobilitat per l’alerta
el coronavirus i es tradueix
en una disminució de més
de 300.000 desplaçaments
diaris, mentre que a la línia
Lleida-Pobla la demanda
s’ha reduït al voltant del
82%. FGC ha reforçat les
mesures d’higiene per minimitzar el risc de contagi.

FOTO: Núria Garcia / Només van obrir les parades de fruita i verdures

FOTO: A.B. / Els treballs es duran a terme els set dies de la setmana

Balaguer comença la
desinfecció de l’espai urbà
La Paeria de Balaguer va començar ahir els tractaments amb
viricida per desinfectar alguns
espais de la ciutat com a mesura
per evitar la propagació del coro-

navirus. Les desinfeccions no es
fan en la superfície dels carrers,
sinó en espais o zones més complexes i que reben més transit i
contacte amb la gent.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca
i Alimentació ha ampliat fins al
15 de maig el termini per presentar les sol·licituds d’ajudes
directes a la Política Agrària
Comuna (PAC) 2020. Ho ha fet
mitjançant una ordre publicada aquest dissabte al BOE i amb
l’objectiu de facilitar als agricultors i ramaders la presentació de
les ajudes després de la declaració d’estat d’alarma per coronavirus. El termini va començar el
passat 1 de febrer i estava previst que finalitzés el proper 30
d’abril. Ara amb aquesta ordre
s’allarga 15 dies a l’espera que
la Comissió Europea desenvolupi el reglament per prorrogar el
termini fins al 15 de juny, petició

Estava previst
que finalitzés
el proper 30
d’abril
que han fet països com Espanya
o Itàlia. El ministre d’Agricultura,
Ramaderia i Alimentació, Luís
Planas, considera que la mesura “donarà més tranquil·litat als
beneficiaris de la PAC”, després
que les restriccions al moviment
hagin dificultat el procés de presentació de les ajudes.

