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Dos hoteles harán de hospital 
para descongestionar el Arnau

El Ayuntamiento de Lleida co-
menzó ayer a repartir en los 
centros educativos de la ciu-
dad las tarjetas monedero, que 

otorga la Conselleria d’Educa-
ció para las familias desfavore-
cidas que tienen concedidas las 
becas comedor.

Lleida empieza a repartir 
las tarjetas de las becas 
comedor en las escuelas

Especialistes en banca privada
El nostre model, únic al mercat, ens permet oferir 

solucions d’inversió adaptades a les necessitats de cada client
C/ Rambla Ferrán, 10,  Lleida 

www.andbank.es
Tel. 973 220 795  

FOTO: Tony Alcántara / La entrega se realizó en los patios de las escuelas
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però en quarantena que encara 
no podrien tornar a casa. Per ara, 
segons van afirmar fonts de l’Ho-
tel, no se’ls ha dit res més. Des 
de Salut, van confirmar que s’ha 
contactat amb el Nastasi però van 
afegir que encara s’ha de treballar 
per “materialitzar-ho”, per la qual 
cosa van deixar totes les possibili-
tats obertes.

En paral·lel, fonts de Salut van 
explicar que en aquests moments 
no es descarta que sanitaris de 
l’Arnau de Vilanova d’altres de-
partaments es puguin derivar a 
Urgències perquè és allí on ara hi 
ha la màxima “pressió assistenci-
al”. El que sí està clar és que els 
personal dels Centres d’Atenció 
Primària no es derivaran a l’Arnau. 
El que sí faran és “donar suport” a 
les residències de gent gran, se-
gons van assegurar les mateixes 

fonts a LA MAÑANA. 

EL BOE PUBLICA UN LLISTAT 
D’HOTELS, CAP DE LLEIDA 

D’altra banda, el BOE va publi-
car ahir un decret informant que 
hotels i establiments turístics con-
tinuaran tancats al públic en ge-
neral però n’habilita d’altres per 
obrir per treballadors de serveis 
de manteniment, metges, poli-
cies, reparació d’obres d’interès 
general, a més d’altres col·lectius 
considerats essencials en el de-
cret d’alarma arran de l’emergèn-
cia sanitària del coronavirus.

El decret s’acompanya d’un llis-
tat d’establiments, dels quals dis-
set es troben a Catalunya, i obre 
la porta a què d’altres ho facin vo-
luntàriament sempre i quan sigui 
per donar allotjament a aquests 
col·lectius i no al públic general. 

Entre el llistat d’establiments pu-
blicats pel Ministeri n’hi ha de 
Tarragona, Barcelona i Girona i 
d’altres punts de l’Estat però cap 
de Lleida. El decret obre la por-
ta a què d’altres establiments ho 
facin voluntàriament sempre i 
quan sigui per donar allotjament 
a aquests col·lectius. 

El president de la Federació 
d’Hostaleria de Lleida, Josep Cas-
tellarnau, va dir que no tenia co-
neixement de l’ordre ministerial i 
va explicar que, tot i no tenir pre-
vista aquesta possibilitat, si se’ls 
planteja, des de la Federació la 
traslladaran als hotelers que pu-
guin estar interessats en obrir. 
“Sota obligació qualsevol establi-
ment pot funcionar però cal una 
predisposició i també cal veure 
com es paga i quines són les re-
gles del joc”, va remarcar.

Salut habilitarà almenys un hotel 
a Lleida i un altre al Pirineu per 
‘buidar’ l’Arnau i el Santa Maria
L’allau de casos de coronavirus obliga a fer aquest pla, el Nastasi 
s’ofereix i a 35 pacients els porten a la Montserrat i la Perpetuo
Lleida
REDACCIÓ
Amb l’objectiu de fer lloc a l’Hos-
pital Arnau de Vilanova i al San-
ta Maria arran de l’allau de casos 
de coronavirus, el Departament 
de Salut treballa per habilitar al-
menys dos hotels per derivar-hi 
els pacients més “estables”. Així 
ho van explicar ahir a LA MAÑA-
NA fonts del Departament, que 
van afegir que les dos clíniques 
privades en actiu a Lleida (la Vit-
has-Montserrat i la Perpetuo So-
corro) acolliran 35 pacients de 
coronavirus procedents dels dos 
centres públics.

El trasllat a les clíniques, que 
va començar ahir, es farà progres-
sivament en els propers dies per 
“deixar llits lliures” i tenir les in-
fraestructures sanitàries prepa-
rades per atendre la necessitat 
d’ingressos que es preveu que 
hi haurà. De fet, des de Salut es 
recorda que ara ja hi ha gairebé 
174 persones ingressades i que la 
previsió és que vagi en augment. 
A hores d’ara està previst que 10 
pacients vagin a la Clínica Mont-
serrat i 25 a la Perpetuo Socorro. 
Les mateixes fonts van explicar 
que han contactat amb la Clíni-
ca de Ponent, que encara no es-
tà operativa, tot i que el centre 
ha donat material mèdic per fer 
front a la pandèmia.

Pel que fa als hotels que s’ha-
bilitaran per acollir pacients ja 
“estables” de moment es preveu 
que en siguin un a Lleida i un al-
tre al Pirineu, tot i que no es des-
carta que properament n’hi pugui 
haver més. Tot plegat forma part 
del pla de contingència que im-
plementa el Departament de Sa-
lut per fer lloc als dos principals 
hospitals de referència de Lleida, 
on s’atendran les situacions més 
“crítiques”. En aquest sentit, l’Ho-
tel de la Fonda del Nastasi va ex-
plicar que fa dos setmanes es van 
posar en contacte amb Salut per 
oferir-los la possibilitat d’allotjar 
sanitaris o pacients ja recuperats 

FOTO: M. Lluvich (ACN) / Efectius de l’Exèrcit van desinfectar ahir habitacions i zones comunes del geriàtric

Efectius del Grup Sanitari de 
l’Exèrcit procedents de Sara-
gossa van fer ahir treballs de 
desinfecció del Centre Geri-
àtric del Pirineu, a la Pobla 
de Segur (Pallars Jussà), on 
la setmana passada es van 
confirmar quatre casos de co-
ronavirus. En aquest centre 
hi viuen 71 persones d’edat 
avançada. El responsable mè-
dic del Geriàtric, Ramon Mit-
jana, va confirmar que dos 
dels residents que estaven in-
gressats a l’Hospital de Tremp 
han mort per covid-19. Són 
una dona de 86 anys i un ho-
me de 98. Ara hi ha 6 usuaris 
amb coronavirus hospitalit-
zats i 8 més amb símptomes 
confinats a la residència.

El comandant del Grup Sa-
nitari de l’Exèrcit de Saragos-
sa, Jorge Galán, va explicar 
que han fet una fumigació 
de totes les habitacions i zo-
nes comuns amb l’objectiu de 
“pal·liar una mica” la situació. 
Els usuaris es mantenen dins 
la residència, va dir, i la des-
infecció es fa en dos fases. 
Al matí es van desinfectar les 
habitacions mentre els usua-
ris estaven en alguna de les 
zones comuns mantenint les 
distàncies de seguretat. “Es-
taran fora de les habitacions 
unes tres hores mentre el 
producte, específic per a vi-
rus, fa efecte”, va dir. A la tar-
da, els usuaris van tornar a les 
seves habitacions i es van des-
infectar les zones comuns.

Desinfecten un 
geriàtric de la 
Pobla on hi va 
haver un brot 
de coronavirus
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Lleida viu la jornada més tràgica 
fins ara en comptabilitzar set 
noves víctimes mortals i 60 positius
El nombre de defuncions s’eleva fins a 20 i són 
ara 174 les persones ingressades a la demarcació
El Departament de Salut 
va confirmar que durant 
el dia d’ahir van morir a 
la demarcació de Lleida 7 
persones amb coronavirus 
SARS-CoV2. Amb aquestes 
ja són 20 les víctimes 
mortals com a conseqüència 
d’aquest virus a la plana de 
Lleida i l’Alt Pirineu i Aran.

LLEIDA
ACN
Una de les persones mortes ahir 
era veïna de Mollerussa, segons 
va confirmar l’Ajuntament de la 
ciutat. Es tracta d’una dona de 87 
anys que es trobava ingressada a 
l’Hospital Arnau de Vilanova i que 
esdevé la primera víctima mortal 
pel virus a la capital del Pla d’Ur-
gell, on 13 persones han donat 
positiu fins ara per Covid-19. 

Per aquest motiu, l’alcalde de 
Mollerussa, Marc Solsona, va fer 
una crida a la ciutadania perquè 
sigui conscient de la gravetat de 
la situació, eviti sortir de casa en 
la mesura del possible i extremi 

les mesures de protecció.
El Departament de Salut va 

confirmar també ahir 60 casos 
positius nous –cinc dels quals a la 
Val d’Aran–, que eleven a 319 el 
nombre de persones infectades 
pel Covid-19 a la demarcació de 
Lleida. A darrera hora de la tarda 

FOTO: Francisco Avia / Mesures de protecció als hospitals catalans

d’ahir, 174 persones es trobaven 
ingressades en centres hospitala-
ris de Ponent, el Pirineu i l’Aran. 
De les persones ingressades per 
coronavirus a la demarcació de 
Lleida, un total de 107 es troben 
a l’Hospital Arnau de Vilanova, 79 
dels quals estan estables a planta i 

28 es troben a l’UCI. Precisament, 
l’Arnau ha hagut d’habilitar en els 
darrers dies espais alternatius a 
l’UCI en altres plantes de l’edifici 
per poder acollir l’increment de 
persones infectades.

Altres 29 persones infectades 
estan ingressades a l’Hospital 
Universitari Santa Maria de Llei-
da, 23 de les quals estan estables 
a planta i 6 es troben a l’UCI. 

D’altra banda, 6 persones es-
taven ingressades en centres 
privats: 10 a l’Espitau Val d’Aran, 
totes estables a planta; 15 casos 
a l’Hospital del Pallars, a Tremp, 
tots a planta; 4 persones a la 
Fundació Sant Hospital de la Seu 
d’Urgell, estables a planta; i 3 
persones es troben ingressades a 
l’Hospital de Cerdanya, estables a 
planta.

Cal destacar també que en les 
darreres hores havien estat dona-
des d’alta 10 persones: una que 
estava ingressada a l’Hospital del 
Pallars, 7 d’ingressades a l’Arnau 
de Vilanova de Lleida, i 2 a l’Espi-
tau Val d’Aran.

Aïllen a l’Hotel 
Rambla de 
Lleida quatre 
sensesostre 
amb símptomes
La Paeria va aïllar ahir qua-
tre persones sensesostre amb 
símptomes de coronavirus que 
es trobaven al refugi temporal 
que s’ha habilitat al Pavelló Ag-
nès Gregori de Balàfia. Segons 
fonts municipals, ahir a la tar-
da se’ls va traslladar a l’Hotel 
Rambla, on tenen assegurat el 
servei de neteja, seguretat, ali-
mentació, bugaderia i atenció. 
L’Ajuntament va habilitar el 16 
de març aquest equipament 
com a refugi temporal pels 
sensesostre pel covid-19. La 
primera nit hi van dormir unes 
28 persones amb condicions de 
distància i seguretat adients.

Coca Cola dona 
refrescs i aigua al 
personal de l’Arnau 
i el Santa Maria
L’empresa Coca Cola ha fet do-
nació de begudes refrescants i 
aigua per als professionals sa-
nitaris de l’Hospital Arnau de 
Vilanova i Hospital Santa Ma-
ria. Les begudes es van repartir 
durant el dia d’ahir en tots dos 
centres hospitalaris, i personal 
del Santa Maria va penjar una 
fotografia a Twitter amb les 
llaunes de Coca Cola i l’aigua 
que acabaven de rebre. 

Recerques de 
l’IRB sobre 
el Covid-19 
opten a tenir 
finançament
L’RB Lleida ha presentat 4 
mostres d’interès a la con-
vocatòria de finançament 
de projectes de recerca 
sobre el SARS-CoV2 i el Co-
vid-19 de l’Institut de Salut 
Carlos III. Se centren en la 
telemedicina per a pacients 
amb simptomatologia lleu, 
l’avaluació mediambien-
tals en la propagació del 
coronavirus, un estudi en 
model murí per minvar les 
possibilitats d’infecció i una 
recerca amb cèl·lules amb 
la proteïna ECA2.
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156 noves morts en les darreres 
hores a Catalunya eleven la xifra 
total de defuncions fins a les 672 
des del començament de la crisi 
del coronavirus, segons va infor-
mar el Departament de Salut. 

La xifra és lleugerament me-
nor a la facilitada dimarts, quan 
havien mort 177 persones. Tam-
bé en les darreres hores es van 
confirmar 1.655 positius nous, 
cosa que eleva la xifra total a 
11.592. D’aquestes, 1.021 perso-
nes estan greus. 

A més, del nombre total d’afec-
tats arreu del país, 1.996 són pro-
fessionals sanitaris. Des de l’inici 
de la pandèmia de coronavirus a 
Catalunya s’havien comptabilitzat 

fins ahir 1.697 altes hospitalàries, 
107 de les quals en el brot d’Igua-
lada. Pel que fa a aquest brot, 
Salut confirma un total acumulat 
de 332 positius de coronavirus 
SARS-CoV-2. Del nombre total de 
casos, 140 són professionals sani-
taris. 43 persones han mort amb 
la Covid-19.

Catalunya arriba als 11.592 
infectats i el nombre de 
víctimes se situa en 672

FOTO: ACN / Planta de l’hospital de Blanes per a infectats crítics

En aquest sentit, la Conca 
d’Òdena tenia dilluns una taxa 
de mortalitat de 51,4 persones 
per cada 100.000 habitants, ara 
ja són 63,1, la més alta d’Europa, 
molt per sobre de la Llombardia, 
amb 41,6, Madrid, amb 23,4, o 
Àlaba, amb 21,5, com a zones 
més afectades. Catalunya té una 

taxa de mortalitat de 4,5, Euska-
di, de 6,1, Espanya, de 5,8, Itàlia, 
11,3, i França, 1,6. La taxa de le-
talitat, que són els mort segons el 
número d’infectats diagnosticats, 
també és alta a la Conca d’Òdena, 
amb un 12% de morts, Madrid té 
una taxa de 12,4, però la Llombar-
dia les supera, amb 13,6%. 

El balanç és 
lleugerament 
més bo que el 

de dimarts
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Una trentena de gossos 
han estat abandonats 
aquest mes a Lleida
Remarquen que no transmeten el 
virus i Vielha en regula els passejos
Durant aquest mes de març 
s’han abandonat a Lleida, 
almenys, 31 gossos, que han 
estat acollits a la protectora 
Lydia Argilés. 

Lleida
J.CASTELLÀ/REDACCIÓ
En plena crisi sanitària pel co-
ronavirus, Lydia Argilés lamen-
ta aquest abandonament dels 
animals i reitera que “els gossos 
no transmeten la malaltia, no hi 
ha motiu per abandonar-los”. 
En aquest sentit, des de la pro-
tectora fan una crida a què se’ls 
continuï subministrant “pinso, 
especialment pels cadells, i els 
medicaments” per poder conti-
nuar fent la seva feina. Així ma-
teix, denuncia que només amb 
aquests tres primers mesos d’any 
ja s’han abandonat 83 gossos. 
Aquest diari va intentar contac-
tar, sense èxit, amb la protectora 
Amics dels animals per recollir-ne 
les xifres. 

FOTO: L. A. / Alguns dels cadells abandonats que ha rebut la protectora

D’altra banda, l’alcalde de Viel-
ha e Mijaran va anunciar que a 
partir d’avui es regularan les pas-
sejades amb gossos a tot el mu-
nicipi, com a mesura per frenar 
la propagació del coronavirus. 
Amb aquesta mesura, es veten 
les passejades més enllà dels 100 

metres de distància del domicili, 
de manera que només es podran 
fer trajectes curts i per a cobrir 
les necessitats fisiològiques dels 
animals durant l’estat d’alarma. 
Aquesta acció només la podrà dur 
a terme una persona, a excepció 
de les famílies monoparentals. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

Els Mossos d’Esquadra van de-
nunciar el dimarts un total del 
166 persones a la demarcació de 
Lleida. A més, la Guàrdia Urbana 
de la capital del Segrià va sanci-
onar 41 persones per incomplir 
el confinament. Una de les per-
sones denunciades és la respon-
sable d’un establiment situat a 
l’Avinguda Blondel de la ciutat 
que servia cafès per endur tot i 

l’ordre de tancament. Tres per-
sones més són clients que sor-
tien del local i estaven prenent 
cafè al carrer. Per altra banda, 
la Paeria de Lleida va assegura 
que tots els efectius de la Urba-
na “han disposat dels elements 
de protecció necessaris per tre-
ballar amb seguretat des del pri-
mer dia de la crisi del coronavi-
rus” i es va fumigar la caserna.

FOTO: Tony Alcántara / Imatge d’un control que es va fer ahir a Lleida

Els Mossos denuncien 166 
persones en un dia i la Urbana 
de Lleida en sanciona 41 per 
incomplir el confinament

Unió de Pagesos va fer una crida 
ahir per ampliar a altres col·lec-
tius com estudiants o persones 
que s’hagin quedat a l’atur com 
a conseqüència del coronavirus 
la possibilitat de treballar en 
la propera campanya agrària. 
Mentrestant, el sindicat conti-
nua treballant en les diferents 
mesures anunciades els últims 
dies, tant amb diversos depar-
taments de la Generalitat com 
amb els sindicats obrers. 
L’objectiu d’aquestes iniciatives 
és poder cobrir les necessitats 
de la pagesia i el sector en el seu 
conjunt amb persones properes 
al territori, fet que minimitzaria 
els desplaçaments, i respectant 
les mesures sanitàries, ajudaria 
a fer efectives les mesures de-

cretades per controlar l’expan-
sió del virus. Demanen que la 
petició és traslladi als estudiants 
de les escoles agràries, centres 

de secundària, de formació pro-
fessional i universitats de les zo-
nes rurals amb més demanda 
de mà d’obra.

FOTO: ACN / Imatge d’arxiu de temporers treballant a Soses

Crida d’UP per sumar estudiants 
a treballar a la campanya agrària

Els Mossos porten subministrament sanitari 
des de Tremp als hospitals del Pirineu 
Els Mossos col·laborem diàriament amb el Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya per transportar subministraments sanita-
ris urgents des de Tremp fins a la resta dels centres hospitalaris del 
Pirineu Occidental, una feina que es deu per la situació de crisi sani-
tària provocada pel coronavirus.

Un total de 41 interns en tercer 
grau i bona evolució del Centre 
Obert i el Centre Penitenciari de 
Ponent passen el confinament 
pel coronavirus a casa seva en-
lloc de fer-ho a la presó, una me-
sura del Departament de Justí-
cia per tal de minimitzar el risc 
de contagi, ja que es redueix el 
volum de la població reclusa que 
comparteix espais comunitaris. 
Cal indicar que es tracta de per-
sones que, abans de l’emergèn-
cia sanitària, ja sortien a treba-
llar cada dia i que només anaven 
a dormir als centres penitencia-
ris de dilluns a divendres. De fet, 
són penats que, degut a les me-
sures per limitar la propagació 
del virus a l’interior de les pre-

sons, havien quedat tancats, per 
evitar entrades i sortides. 

Pel que fa a les xifres de totes 
les presons catalanes, en només 
13 dies la mesura ja s’ha aplicat 
a 628 persones. D’aquesta ma-
nera, la Generalitat ha triplicat el 
nombre de presos en tercer grau 
que dormen a casa els set dies 
de la setmana, arribant al 55%.

Un total de 41 presos en 
tercer grau a Lleida passen 
el confinament a casa seva

Abans sortien 
a treballar i 

només dormien 
a la presó
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