
6 ÉS NOTÍCJA SEGAE 1 
Dimooc~ 18 de mar¡-clel 2020 

tlv. 
CORONAVIRUS 1#.~1'--C-O_N_S-EQ-Ü-EN_C_I-ES-A-LL-E-10-A------------

Primer mort a Lleida per coronavirus i 
quatre contagiats més ingressats a I'UO 
Tenia patologies previes i hauria estat en contacte amb persones del viatge a Benidorm 11 Ja són 51 els 
casos positius, entre els quals hi ha un nadó de mesos hospitalitzat a l'Arnau de Vilanova 

REDACCIÓ 
ILLEIDA 1 La pandemia del coro
na vi rus va causar ah ir la pri
mera víctima mortal a Lleida, 
segoos la info1·mació facilitada 
pe! departnment de Salul. Es 
tracta d'un home amb patologi
es previes que esta va ing1·essal 
a!'hospitnl Arnau de Vilanova 
i !'origen de In scua infccció es
taría relacional amb el vialge 
de l'fmserso a Benidorm, no 
per haver-bi participa! , sinó 
per haver tingut contacte a mb 
persones que sf que hi van ser. 
Aquest viatge és In fonl de la 
majoria deis casos de Lleida. A 
més, Salut va confirmardeu ca
sos posit ius més a la provincia, 
per la qunl cosa jn són 51 les 
persones contagiarles. 

Actualment, setze malalts 
per Covid-19 es Lroben iogrcs
sats en centres hospitalaris de 
Lleida. D'aquests, onze són a 
I'Arnau, deis quals vuit es tro
ben estables en planto i t res a 
I'UCI. Entre els ingressats hi ha 
un nadó de mesos, que és fill 
d'una infermem que també ha 
donat positiu i que hauria ates 
un pacient del viatge de l' lm
serso. També esta bospit:~litznt 
un heme de mitjana edat sense 
patologies prcvies. De fet, fonts 
solvents van informar que no 
toles les persones que estan in-

gressades són d'edat avan~ada 
i que també hi ha joves quepo
tcixen doble pneumonia. 

D'alt ra banda, dos perso
nes més estan ingressadcs a 
!'hospital Santa Maria, una a 
I'UCI (traslladadn d' lgualada), 
mentre que l'alt ra esta estable 
en planta. Hi ha uns a !tres dos 
casos ingressnts a !' hospita l de 
Tremp, de 91 i 98 anys que es 
troben estables i que són d'una 
residencia d•i\ger. Precisament, 

NOUSFOCUS 

Tarrega detecta els seus 
dos primers casos, n'hi ha 
un altre a Cervera, dos a 
Camarasa i un a Soses 

les mateixes fonts van informar 
que hi ha un broten aquest geri
iltric i l'ajuntament hn demanot 
fer les proves del corona virus a 
tots els padrins que viuen a In 
resid~ncia. Finahuent, hi ha una 
persona ingressada a !'hospital 
de la Ccrdanya en estat estable. 

Aixf matcix, Salut va con
firmar al consistori de Tñrrc
ga la detecció deis dos primers 
casos positius al municipi. Es 
tracia de dos persones grans, 
amb pronostic lleu, que es 

Porten malalts d'lgualada 
a Lleida, a l'estar saturat 
el seu hospital 
Almenys un ésa l'UCJ del Santa Maria 

M.M.C 1 J.M.A. 
1 LLEID~I Des de fa uns dies, !'hos
pital d'lgualad:~ trasiJada alguns 
malalts a hospitals de Lleida,ja 
que e l seu centre est~ satura! 
pcl brol de coronavirus que hi 
ba a In conca d'Odenn. Aqucsts 
pacients serien de la Segnrra. 

Ponts sanita ries van afirmar 
que no snbien si els traslladnts 
tenen o no el coronavirus, ja 
que van explicar que els res
ponsables deis centres amb prou 
fcines cls donen informnció. "Fn 
uns dies van portar una persona 
que esta va ingressada a Igua
lada a I'UCI de )' hospital Santa 

REFER~NCIA 

Els hospitals de I'Arnau 
i de Bellvitge són els dos 
centres de referencia 
del d'lgualada 

Maria, pero Ji van fer la prova 
i va donar negatiu. Tanmateix, 
se li va tornar n (er i va donn1· 
positiu", van explicar. 

A part del trasllat de malalts, 
els vc'íns de la Segarra que ana
ven n fcr dialisis a Igualada nra 
són atesos a Lle ida, en un nou 
torn habilita! a Sistemes Renals. 

Els hospitals de referi'.m
cia del d'lgua lada per a casos 
greus s6n l'Arnau de Vilanova 
i el de Bellvitge, m entre que per 
a mnlnlts mcnys grcus ho és el 
de Manresa. A més, el centre 
sanitari de la capital de I'Anoia 
és el de referencia per a des e
nes de ve'ins de In Segarra i hi 
t reballen u nes trenta persones 
de Cerver:1, TOrrega, Guissona 
i Agramunt. 

Confinament 
La Genernlitat vo orde nar 

dijous passat el confinament 
d'lgualada, Vi la nova ele! Camf, 

lmatge d e !'exterior del CAP d e Balafla, amb pacients 1 personal sortlnt del centJ'e. 

Més mascares per ~ I'Arnau. Lleida.net va entregar a !'hospital Arnau de V1lanova les mascares e¡ u e va comprar 
peral Congrés Mundial de Móbils, c¡ue va ser suspes pel coronavirus. 

Santa Margarida de Montbui i 
Odena per evitar la propaga
ció del brol de coronnviru.s que 
afecta 66.000 ve·ms d'aquesta 
zona. Salut va confirmar ah ir 
un total de 88 positius de Co
v id-19 des que es va declarar 
el brot, de les q11als sis persones 
estan greus i 14 amb patologies 

previes ha n mort. A més, del 
nombre total de casos, 48 són 
professionals son itaris. 

L'alcaldc d' lgua lada, Marc 
Castells, va anunciar que !'hos
pital ja ha fet noves contracta
cions de profcssionals sanitaris 
per fer front al brot, encara que 
no en va concretar quants han 

estat contractats. Castells va 
assegUI·a r que, des de la crida 
que es va [er la setmana passn
da, s'ha rebut "una allau de vo
luntaris". "Aiguns deis que hem 
rebut s'han desc:~rtat i d'altres jn 
cstan trcballnnt amb contracto, 
pero s'hn d'analitzar un per un", 
va explicar !'alcalde. 
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Renfe redueix 
avui en un 85°;6 
l'oferta de trens 
Posa en circulació lameitat dels AVE, Avant 
i Llarga Distancia i part deis de Rodalies 11 

Ferrocarrils no fa canvis a Lleida 

Els viatgers seran informats a 
l' horn d'agnfar el tren de quina 
és la pla<¡.a en l<t qua! han d'as
seure's, a fi que els passatgers 
mantlnguin les distancies mi
ni mes de seguretat fixadcs per 
Sanitat. 

Respecte a la demanda, els 
Lrens AVE i Llarga Disti'incia 
van registrar unn ocupaci6 del 
vuil per cenl dilluns passat, la 
quol cosa suposn una caigu-

da del 92 per cent respecte de 
!' habitual. Pcl que fa als Avant, 
van transportar un 7 per ccnt 
de viatgers que permet la seua 
capacita!. 

D'altra bandn, Ferrocarrils de 
la Generalitat {FGC) ha aplicat 
restriccions a l'entorn de l'lu·ea 
metropolitana de Barcelona, 
menlre que a la línia de la Pobla 
de Segur no hi ha hagut reduc
ció de combois. 

Dos joves de Mollerussa, 
atrapats a Tenerife 
Anabel Segura i David Seseña, que van viatjar a l'illa dimecres 
passat 11 Havien de tornar avui pero els van cancel·lar el vol 

J. TEtXIDÓ 1 P. RODELLAR 
ITENERIFEIAnnbe!Segura i David 
Sesetia, dos joves de Mollerussa 
de 34 i 35 anys, rcspectivament, 
es troben atrapatsn Tenerife per 
la crihl del coron:wirus. Van ar
riba r a l'illa dimecres passat dia 
11 de mar¡y i havien de tornar 
avui amb un avi6 de Vueling, 
pero la companyia e ls ha cnn
ccl·lat el vol en dos ocasions. ~s 
per aixo que la parella ha ha
gut de comprar pel seu compte 
u n nitre vol pcr poder tornar 
dema ambla companyia Rya
na ir, pero encara no saben del 

TORNADA 

La parella ha hagut de 
pagar la tornada amb una 
altra companyia, pero 
no la ten en assegurada 

cert si e l vol podra enlairar-se 
aquesta vegada o també s'nca
bara canceHant. 

En declaracions a SEGRE, 
van explicar que s'han posa! 
en contacte amb Vueling, Ae
na i fins i tol amb el consola!, 
pero no han obtingutresposta. 
A més, asscgu ren que te neo por 
de quedar-se atrapats a Teneri
fe, on estan insta Hats en una 
casa de la plataforma Airbnb 
i separats de la seua fil ia d'11 
anys, que ésa Golmés, a casa 
deis seus avis. Si í inalment no 

Els dos ve'ins de Mollerusa, David Seseñal Anabel Segura. 

poden tornar i han de quedar-se 
més dies confinats, vnn indicar 
que haura n de pactar el cost de 
l'allotjament ambla p•·opieta
ria del pis, que actualmcnt es 
!roba al Regne Unit. A més a 
més, tenen el seu vehicle apar
ca t al pa rquing de l'aeroporl 
de Barcelona, que hnurnn de 
continuar pagant fins al d i a de 
la tornada, com també hauran 
de continuar abonan! el preu 
del se u vehicle de lloguer q11e 
tenen conlractat a l'illa. 

La pareUn assegurn que cst;;m 

"molt nerviosos i espnntats" i 
que Ci ns i tot els costa descansar 
i agafar el son. Procuren passa•· 
les !largues hores d'espera fent 
csporl a l balcó, buscan! infor
maci6 i pa rlan! conslantmcnl 
amb amics i fami liars per mitja 
de videoconfercncia. 

A més, advcr tcixen que cls 
vei'ns de l'illa "no s'estan pre
nent del tot seriosamcnt" les 
restriccions pcr poder evitar 
els possibles contagis i aixo a fe
geix "encara més inquietud n la 
situoció". 

r ajuntament de Tremp 
impulsa el teletreball 
llREMP l'l'remp impulsa eltele
treball entre cls seus emplents. 
A la scu de l'njuntamcnt treballa 
un minim d'una persona pe•·de
p:utamcnt per ntendrc trucades 
i nl'admin.istració mnntcnen nl
guns serveis. 

Prorroguen un any la 
validesa deis DNI caducats 
des de l'estat d'alarma 

Suspenen el servei de 
bus urba de Tarrega 
1 TARREGA 1 L'ajuntament de Tiir
rcgn ha suspcs el servei de bus 
urbii després d'un descens en el 
nombre d'usua ris. 

Tanquen parquings del 
Pare Natural de I'Ait Pirineu 
1 LLEIDA 1 El Pare Natural de I'Ait 
Pirineu ha tancat els principals 
parquings pel coronavirus. 

Denuncien que hi ha 
gent dormint al carrer 
1 LLEIDA 1 La p lataforma Fru ita 
Amb J usticia Social va denun
ciar que hi ha gen! dormint en 
carrers de Llcida i va dcmanar 
a l'aj\mtament que construeixi 
un alberg pera aquests casos. 

AGI:NCIES 
1 MI\DRIDI El Consell de Minis
t res va acordar ah ir prorrogar 
durant un any la validesa deis 
Documenls Nocionals d'lden
t itnt (DNJ) que caduquin des 
de l'entrada en vigor de l'estat 
d'a larma dissabte passat 14 
de mar¡y. Aixf ho estnbleix el 
Rc ial Decrct Llei aprovat, se
gons el qua! "la pronoga de la 
validesa del document nacional 
d'idcntitat pcrrnetrii que puguin 
renovar-se, conforme al proce
diment actua l". El passat 14 de 
mar~,1a Direcció General de In 
Policía va informar que s'havia 
suspes l'expedici6 de documenls 
i la cita previa excepte pcr mo
tius d'urgcncia que estiguin de
gudament justificats. 

Unn vegnda que es restablei
x i la normalitat dcsprés de In 
declnració d'alarma, tots e ls 
ciutadans afectats hauran de 

concertar de no u una cita per 
poder renovar cls DNI que ha
gin expira l. En aquest scnt it, 
el decret estableix que queda 
"prorrogada per un any, (ins 
(11 din tretze de mar<; de 2021, 
la validesa del document na-

TERMINIS 

Quan es restableixi la 
normalitat, els afectats 
hauran de concertar una 
nova cita per renovar-lo 

cional d' identitat de les perso
nes majors d'edal titulars d 'un 
documcnt que caduqui des de 
la data d'entrada en vigor del 
Reinl Decret pel qual es declara 
l'eslal d'nlarma pcr a la gestió 
de crisi sanitaria generad¡¡ pe! 
Covid-19". 

lmatge ahlr de la porta delsjutjats per I'Audlencla. 

Jutjats sense gairebé adivitat 
i amb l'accés restringit 
¡ LLEIDAI Els jut¡'ots del Cnoye
rct amb prou eines regislren 
aquests dies activitat per la 
suspensió de In practica lota
litat de triimits i diligencies. A 
rnés, !'entrada esta restringida 
i només s'lli pot accedir si es 
!meta de triimits urgonts com 
disposicions jlldicials a l jutjat 
de guardia. D'allra banda, Ad-

vocats pcr la Dcmocrñcia va 
lamentar "la imprudent (alta 
de protecci6 i nuJ.In informaci6 
per part de J ustícia a ls advo
cats .i procurndors" dcsprés de 
coneixer-se que el jutge que hi 
havia de guardia (lnstrucció 4) 
va donar positiu i es va conli
nar el personal (vegeu SEGRE 
d'ahir). 
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