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El nombre de conlagiats pel coronavirus va registrar ah ir el seu augment ciiari més gran tanta Lleida coma
Cata lunya i Espanya. A Lleida, els positius ja s'eleven a un total de 66, deis quals dos han mort, després que ahir
traspassés una dona d'avam;ada edat. La bona notícia sónles dos primeres altes hospitalaries, indos el nadó.
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Segon mort a Ueida i el nombre
d'ingressats a I'UCI ja s'eleva a vuit
Salut confirma quinze positius nous i les dos primeres altes, inclosa la del nadó
REDACCIÓ
1LLEIDA 1La pandemia del coronovirus va causar ah ir la segona
víctima mortal a Lleida, segons
va informa r e l departament
de Salut. Es tracia d'una dona
d'ovonc;odo edat que cstavo ingressada a l'nospital A m a u i que
es va con tagiar en el viatge de
l'lmserso o Benidorm. Aquest
és de moment el focus més gran
de corona virus a Ponent, jaque
28 deis seus 56 participants han
donat positiu. El scgon és el de
la residencia d'Ager (vegeu la
pagina 4). Salut també investiga cinc viatges més de l' lmserso orgonitzats a Llcido en les
últimcs setmanes a Mallorca,
Llorct, Torremolinos, Orpesa
i Guarda mar, dcsprés que porticipants en els dos prirners ja
hagin donat positiu.
En total, ah ir Salut va coll·
firmar quinze casos nous, amb
la qua! cosa el nombre total de
positius registratsa lo província
s'eleva jan 66. Tnmbé han nugmentat notablemenl el nombre
d'ingressos a I'UCI, que són 8,
el doble que dimarts, 7 a I'Arnau i un al Sant·a Ma ria. El total
d' hospitalitzats són 29: dissel a
!'hospital Arnau, quat1·e al Santa Mario, quatrc a l del Pnllnrs
a Tremp, un al de la Cerdanya
i ULlS allrcs tres en ccnt 1·es privats, que ah ir es van incorporar
al dispositiu públic de Salut.
L'altra cara de la moneda la
constitueixen les dos pl"imcres
altes de persones hospitalitzndes, entre elles el nadó de mesos
que eslava ingressat a l'Arnau
dcVilanova.

DADES
LLEIDA

CATALUNYA

66

Afectats

2

Morts

1 La provincia va registrar ahlr la
segona vfctlma mortal, despres
del primer mort dimam.

ESPANYA

2.702 Afedats
55 Morts

Afectats
Morts

1 Sois ahlr hl va haver 836 nous
casos. 92 es troben en estat greu
i 228 són sanitaris.

CASOS DE CORONAVIRUS A LLEIDA

14.552 Afectats
741 Morts

219.566
8.925

1 Espanya va sumar més de 2.500 1 Els morts a tot el món van supelnfectats nous en nomes un dla 1 rar els 8.000. La Xlna continua sent
més de 200 morts.
el país amb mes contagis.
CASOS DE CORONAVIRUS PEA COMUNITAT AUTÓNOMA
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El pitjor dia de la pandemia a tot I'Estat
• Lo d'ahir va ser la jornada en que es van confirmar més casos de co ronavirus des de l'inici de ]'e pidemia n Espanyn. Madrid va superar els 5.000 infectats mcntrc que o Catalullya el
nombre total ja s'atansa als 3.000, malgrat que no es fan tests
a persones amb súnptomes llcus, igual com esta succcint a la
resto de comunitnts.
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lnformacló sobre el coronavlrus al web http://canalsalut.gencat.cat/coronaYirus·test/
UNA FOTO QUE MOSTRA L'ESFOR<; DELS PROFESSIONALS SANITARIS

Boom d'hospitalitzats
Els ingressos hospitnlnris estan augmcntant notablement
des de divendres a la tarda i
Salut prcvcu que el nombre scguira ougmcntont exponencial·
ment avui i dema i que aquest
cap de setmana assolira el maxim. La incilgnita és qunnt durara aqucst punt illgid, ja que
si es prolonga el iversos dies els
centres sonitaris de Lleida quedaran coJ.Iapsats.
En canvi, si les mesures de
contenció adoptarles permeten
illkiar avial una corba deseenden!, no seria necessari adoptu mesures excepcionals com
recórrer a l'ús d'un nitre ti pus
d'cquipaments com hotels. De
fet, la Finca Prats jn s'ha posat a
rusposició deSalul. Aquest lipus
de centres acollirien malalts qlle
ja es trobessin en la rase final de
la convalesc()ncia.

MÓN

1 Aquesta foto és un moment de
descansen una gu~rdla molt dura
en temps molt dlfklls.
Aquests són els meus companys,
els meus a mies. Aquests són una
petíta part de les persones que
fan gu~rdies a urg~ncies.
Som metg@s, som infermer@s,
som aux1hars,l estem cansats per6
no desanlmats, podem estar tristos pero no pesslmistes, perque
fem la noma felna el millar que

podem, com sempre hem fet 1ho
continuarem fent dla a dla.
Va m triar aquesta professl6 perqu~ ens agrada cuidar la gent, perque ens ho van ensenyar aixi, perque potser ho preferlm a ser rlcs, a
ser famosos, a perdre el temps en
festes de luxe.
Perqu~ creiem en l'equlp, en la so·
cletat l en les persones. ! dlsculpeu
si algun moment no contestem
amb el millor somrlure, pero pot

ser que estlguem molt cansats,
o que fa temps que no velem les
nostres families, o que la gu~rdia
ha estat molt dura perqu~ hem
perdut algú a quino tocava anar·
se'n, o simplement perque també
som humans.
Agrair a tot el meu equlp la seua
tasca, les seues ganes, la seua tenacitat, la seua professlonalitat
i aquest somrlure o aquest cop
de m~ en moments compllcats,
als que estan de gu~rdla, als que
entren dem~. als que mal no surten a les fotos, a tots, sense obll·
dar-me'n de cap.
~s un plaer i un orgull estar al
costat d'ells, ja que quan tothom
s'atura ells contlnuen treballant.
No hi ha paraules d'agra"lment, i
potser tampoc no les necessitem,
perqu~ fe m el que ens agrada 1se·
guirem fent-ho per arribar flns al
final.
Sempre CUAP LLEIDA.

Un urba de Ueida,
greuaiVall
d'Hebron
• Un deis positius per co·
ronavirus és un guardia
tuba de Lleida que es !roba en estat greu i que ah ir
va ser traslladat a l'hospi·
tal Vall d'Hebron. Scgons
ha pogut saber aquest diari, l'agent tenia símptomcs
des de radies i va acudir a
l'Arnau de Vilnnova després d ' haver esta! tru·
canl en diverses ocasions
al 061, que es limita va a
indicar-Ji que es qucdós
a casa. Aixr mateix, hi
ha mts a !tres dos agents
coníinats a casa que estan espcrant des de fa dies que els facin la prova.
Els agents deis cossos de
scgurctat són un grup de
risc perque patrullen 1·ot
el dia pels carrers.
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La residencia geriatrica d'Ager, un deis
principals focus de Lleida amb deu positius
Vuit ancians idos treballadors tenen coronavirus i hi ha un total de vuit empleats que estan de baixa 11
AYllen catorze persones grans i l'ajuntament fa una crida per trobar voluntaris
X. ROOR[GUEZ / H. CULLER~

1AGER 1La residencia d'Áger és un
deis pdncipalsfocus de corona·
virus~ Lleida i ja suma de u posi·
tius, deis quals vuit són ancians
idos són lreballadors del cen·
1re. De les vu it persones gra ns
que tenen Covid-19, quatre es
trobcn ingressades n !'Hospital
del Pallnrs i eslan estables. El
primer positiu va ser un home
de 98 anys i eJ se¡¡on, una dona
de 91 anys, com Ja va avanc;ar
SEGRE. Els nitres dos casos que
estan hospitalitzatssón un altre
home i una nitra dona, tots dos
d'avanc;ada edat.
A més, vuit empleats de la
residencia estan de baixa al
presentar símptomes de coronavirus. Peraquesta raó,l'ajun·
tament va (er ahLr una crida per
trobar trebnlladors i voluntaris
per paJ.lior la folla de personal.
En aquest scnt it, al m ati la re·
sidenci:t d'Ager comptava amb
sis treballadors i durant In jor·

HOSPITALITZATS

Quatre deis pacients
estan ingressats a
!'Hospital del Pallars
i es troben estables
nada d'ahirdotze professionals
es van mostrar interessats a tre·
bailar en el centre i el consistori
va tancar dos contractacions.
Aixi mateix, dotze velns es van
presentar coma voluntaris, segons vo nsseguror l'alcaldessn,
Mireia Burgués.
A més, fonts de la conselleria
de Salut van apunta r que una
doctora del centre d'atcnció pri·
maria (CAP) de Balaguer va cada m a tí n la residencia i que des
del Col·legi d'lnfermerin s'b.an
ofe rt voluntaris per treballar
a Ager. Burgués va assenyalar

que Salut va portar a terme di·
m a rts els tests de detecció del
Covid-19 a les catorze perso·
nes de més cdnt del centre que
presenten símptomes. D'altra
banda, s'han habilitat dos espais
a la residencia: un per nls interns
que presenten símptomes de Co·
v id-19 i un altre per als que no.
En total, el centre compta amb
u na trentena d'avis.

La Se u d'Urgell
Les residencies ex tremen a
tot Lleida les precaucions per
evitar contagis, jaque és un col-

lectiu especialment vulnerable
davant del nou virus. A la Seu
d'Urgell, la residencia pera In
tercera ednt Llar de Sant Josep
extrema les mesures per pre·
venircontagis de ~oronav irus i
ha habilita! una segonn sala de
televisió a la secció d'homes de
la planta d'assistits.
Fins nra disposnvcn d'unasa·
la de dimcnsions redu!des i des
d'aquestn setmana han obert un
segon espai perquc els ancians
mantinguin més d ist&ncia entre
ells. fonts de la residencia van
explicar que lmn incremental les

mesures de neteja i de ventilació
i que, a més de prohibir les visi·
tes deis frunilmrs, les trcbnllado·
res uti litzen gua nts i masca. res
per reduír el risc de contagis.
Les matcixes [onts van explicar
que "de moment In situació esta
controlada", informa C. San s.

Tarrega
El responsable de la resi·
dencia Llar d'Avis del Carme
de Tilrrega, Xnvier Camps, va
aplaud ir la tasca del personal i
va assegllTar que "són uns he·
rois". Va explicar que seguei-

xen protocols de seguretat molt
estrictes i que "tots estan molt
conscienciats amb la situació i
tenen bona predisposició". Per
la seua part, la residencia Ca
n'Aleix tamb6 de Tarrega, ha
rcdistribun cls espais i ha habilita! un nou menjador pera les
persones de més edat i amb problemes rcspiratoris. Ca n'Aieix
i la residencia Alba atenen per·
sones amb especials dificultats,
han intcnsiíicat activitats com
cantar, ballnr o pintarper alleu·
gerir l'a'11lament, informa Segre
Tarrega.

EN PRIMERA PERSONA

"Anem curts de material i ens han dit que en tenim per estona"
• Personal snnitnri de les rcsi·
dcncics pcr a la tercera cdat va
posar ah ir sob1·e la tau la l'escassetat de mat erial de pro·
tec:ció que s'ba denunciat en
els últims dies, especial ment
mascares pero tnmbé vest its
especials per si es dóna un cas
d'infecció. Una de les auxiliars
consultades treballa en una residencia pública de Lleida i va
explicnr que "la situació 6s l'na
mica caotica. Anem una mica
escassos de material i ens han
dit que en toni m pcr estona".
És el denomina! equipament

de protecció individual (EPf).
"Estem lluitant pe rque ens
proporcionin vestits d'aquest
cquiprunent pcr si hcm d'utilit·
zar-los", va assenya lar una al·
Ira auxiliar que treballa en una
residencia de comarques i tam-

b6 prefereix manten ir l'anoni·
m a t. En aqucst c.as, assegura
que a la residlmci a on treballa
"se segueixen protocols molt
estrictes. Pcr exemple, el per·
sonal treballa en dos torns i no
podem coincidir entre nasal-

tres per evitar contagis. Tamb(\
s'han reorgan itzat els torns de
menjado1·", va assenyalar. Va
a regir que "tenim molt bonn
sanitat per o el nostrc sector
és molt dur i elmenys visible
del sistema".

«El nostre sector és
molt dur i el menys
visible del sistema de
salut. Malgrat tot, tenim
una bona sanitat»

«Estem lluitant perque
ens proporcionin
vestits per si es
declara algun cas
a la residencia»

«Falta material de
i'equipament de
protecció individual.
Especialment
mascaretes»

Per la seua banda, les fa mí·
lies es mostren preocupa des
per l'ai'llament deis interns i
perla sit uació. Una familiar
d'una usuaria de Lleida vo as·
senyalar que "s'ha tardat molt
a posar mesures".
Pcr la seu a pmt, la Federació
de Sanitat de CCOO va reco·
llir, a través d'una enquesta a
professiona ls de 50 residen·
cies de gent g ran , la falta de
prevenció peral personal que
treballa en aquests centres davan! de la crisi sanitaria que ha
provocat el coronavirus.
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Ens hem quedat sense ingressos
perO cal pagar la llum i ellloguerl

Autonoms de Lleida afronten el futur amb incertesa i dubten del pla del Govern
estatal 11 Fon;ats a treballar, teletreballar i d'altres estudien un ERTO

Albert, confina! a l se u habltatg~ amb e ls seus dos fllls.

Roma, amb '"" SO!ues fltll!s, col·laborant a ca•a.

J.MARTINEZ
lltEIDA 1 Els autonoms de Llcida vinco nmb inccrtcsa lo crisi
pcl corona virus, que ha obligat
moltsd'ells a abaixar la persiana
deis seus negocis o a limitar-se
a atcndre urg~ncies o, en el m illor deis casos, a t.eletreballa ,.,
"Ara cm fa més por la situació
economica que el coronavirus",
afirma Roma, que juntament
amb un nitre autonom i un as·
salarial' es dedico des de fa vint
anys a ls sectors d'electricitat,
fontanería i calefacció al Pallars
Jussil. De momcnt cstan nssistint, en solitari, a cobrir urgencíes i elt rebnllador s'ha ofert n
a gafar· vacances.
De moment descarta mcsu res

d' ingressos i paga ments i avui
no te1üm el primer pilar, pero
tenim les factures de la llum, del
lloguer i els provcidors també
han de cobrar".
Un cas difcrcnt és el d'A lbert,
també instaJ.Iador pero en el seu
cas el confinament l'ha agafat
en baixa laboral, encara q ue la
scua preocupació és maxilno.
Creu que els qui haurien d'cstar

més fortes i confía a poder suportar la situació. El preocupa
com fer front a les factures del
material que havia cncarregat
setmanes erucre i que avui no
pot col·locar.
José Manuel, amb negocis
de lleum a la ciutat de Lleida,
afirma que "si podcm aguantar,
aguan!arem". Amb 45 anys com
a autonom, en el scu eas compta
amb una vintena d'empleats, fo·
nnmcntalment a temps parcinl.
Va tancar les instal·lacions des
de divendres i dóna per fet que
es vcu n'i obligat a prcndre mesures com un ERTO, pero espera
que la seua gestoria li expliqui
cls passos a fe1·. "Els autonoms
estem immersos en una roda

ASSESSORAM ENT

Associacions com el Gremi
d'lnstal·ladors de lleida i
d'Autonoms de Coell
assessoren els seus socis

al capdavant de la crisi hauri<Jn
de ser cls millors cpidcmiolcgs,
no polítics buscant medallcs.
Advcrteix a més a m és que la
iocertesa estñ pesant sobre la
demanda porque els ciutadans
retarden, per exemple, el canví
d'una caldera o la reforma d'un
bany.
Antoni Gómez, ta mbé instal·lador, diu lacon ic que la seua
"gran sort" és que no té trebo·
lladors i es felicita de no comptar amb hipoteca. Pero des de
la setma oa passada amb prou
fcines ha cobcrt dos urgcncics
electriques. Advcrteix que si els
ajuts es limiten a retardar pagamcnts en lloc d'ajuts economics
reals, no sorvirñ de res.

Pimee demana a
les administracions
locals mesures
urgents
• Pimec Lleida hn envia l una carta a la Diputació de Lleida, als consells
comarcals i als diversos
ujuntnments en que de·
mana q ue faci o cfectives
amb urgencia les mesures
economiques prioritaries
per fer front a )'impacte
que la propagació del corona virus esta tenint en
les pimes i en e ls auto·
noms de la zona, sobretot
en sectors com el comerc;,
l'hostaleria,la restauració
o els servcis.
Pe r la se u a p a rt , e l
Gremi d' lnstaHadors de
Lleida, que s' ha adaptat
al teletreball des de dilluns, esta constantment
penden! deis seus asso·
ciats per facilita r-los tot
el suport nccessari i donnr-Jos l'assessorameut
que necessitin.
El presiden! del G remi,
Joan Fornes, és membre
del Comitc Exccutiu de
la Confederació Nacional
CONA IF, des d'on s'cstll
Lreballant inteosament
per sol· licit ar al Govcrn
espanyol una serie de mesu res per mirar d'ajudar·
el sector.
Des d'Amaii-ATA, e l
presiden!, Pere Roqué, va
dcmaoar que se suspeo·
gui In quotn pcr nls treba·
lladors per compte propi
que estan confinats a casa
a causa de forc;a major i
que no poden accedir a la
prestació per cessament
d'activitat davant d'aquesta crisi.

Record de vendes de mascares en
una firma del polígon Els Frares

Els treballadors afectats per
ERTO a la provincia de Lleida
ja sumen més de tres-cents

¡LtEIDA1 Marc Cerón, conseller

llLEIOiq Els t reballadors a fec!ats per Expedients de Reguln.ció Temporal d'Ocupació
(E RTO) han arribat fins als
303 a la provfncia de Lleida,
en 48 cxpcdients prcscn lnts
per l'afcctació que cls ha pro·
vocat la crisi del coronavirus,
segons dad es de la conselle1ida
de Trcball, Assumptcs Socials
i Fam11ics de la Genera litat des
de la setmana pas.~ada fios ahir
dimecres.
A Catalunya, cls treballndors ja són 27.651, amb 360
expedients presentats. El degotcig d'ERTO ha anal augmentant amb els dies: divendres pass al u nes disset empreses havien registra! ex pe·
dients, amb 203 t rcbolladors
afectats; dillunsja eren setanta, amb 3.819 treballadors
afcctats, i dima rts van puja r
fins a ls 206 expedients, amb
24.337 trebnlladors afectats.

delegat de !'empresa de productes de neteja llcrda Scrveis, va
reconcixor ah ir que han notat
un augment impor tant de la
demanda. "En un mes hcm veout el sabó hidroalcoholic d'un
any, mentre que en tres setmnnes hem venut dos lllilions de
mascares."
Va recalcar queaqucst rc punt
es de u al fet que " hospitals, geriñtrics i supermercnts demanen
més productcs sanitaris i cstcm
tenint problemes percomplirtotes les comandes". Va relacional'
les d i!icultats per complir cls encarrecs a l fct que I'Estat estigui
confiscan! material higienici sanitari als seus principals prove·
idors, al hora que va lamentar In
presencia d'''especuladors que
posen preus elevats en aquest
tipus de productos".
Sobre aques! últim punt , Cerón va recalcar que "nosaltres

lmatge d e les lnstal-laclons d'tlerda Servels.

no a pujarcm els preus, perque
tenim u n compromfs amb els
nostres clients".
Cerón, com a presiden! de
l'Associació Empresa Familiar
ele Lleida , va demanar que les

mesures cconomiques aprovodes pel Govern espanyol gara nteixin q ue tothom pugui
continuar amb In scua activitat
labo ra l, una vegada finalitzi
)'emergencia sanililria.

La xifra inclou l'ERTO plantejat per Seat, que s'ha aplica!
al final sobre 14.771 empleots,
pero falta pcr afcgircl qucs'espera de Nissan, que es preveu
que afccti cls 3.500 irebolladors de les plantes de In Zona
Franca de Barcelona, Monteada i Reixac i Sanl Andreu de
lo Bnrcn (Barcelona).
Per provfncics, l'afoctació
més gra n es con ti nua concentrant a la de Barcelona,
nmb 224 expcdieots d'ocupació temporals presentats per
a 25.976 emplea ts -aquest
dimarts creo 160 i 23.687
emplcats.

Atur a fínals de mar~
Els t rcbnlladors afcctnts pcr
Expedients de Regulació Temporal d'Ocupnció (ERTO) pel
coronavirus cobra ran l'atur n
finals de man;, segons establcixen els terminis ordinaris.
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TRANSIT

Pobles alerten els seus ve·ins de

Ferit un
conductor ebri
a I'Ait Urgell

falsos metges pel coronavirus
El consell del Segria ha detectat falses revis.ions d'aparells de teleassistencia

1 LLEIDA 1 Un conductor que

11 Els

Mossos demanen extremar la precaució perno ser víctimes d'aquestes estafes

Les denúndes per
estafes es van
disparar l'any
passat a Lleida

A.G. B.

1LLEIDA 1Diversos ajunlaments
lleidatnns han comen~ al a alertar cls seus vcins, ja sigui a lra·
vés de megafonia, e bandos o per
les xarxes socials, de la possible
presencia de falsos metges que
es desplacen a ls habitalges, especialmeJtt on hi ha gent gran,
per cometre una estafa aprofitant l'estat d'alarma pel coro·
navirus. Un cas d'aquestes ca·
racterfstiques es va produir el
cap de selmann passal a Alpical.
L'alcalde, Joan Gilart, va expli·
car ah ir que "ens va trucar una
veina perque havia acudit un
home al scu domicili dient-li que
era metge pero que l'havien let
forn. Agents municipals es van
desplo~ar fins a la zona i van
rec6rrer diversos carrers pero
no van !J·obar ningú".
Per In seua part, Jaume
Sanuy, primer edil d'Aibatarrcc,
va assegurar que "volem evitar
que esta fin els nos tres ve'úts, especialment Jo gent gran, que són
els més vulnerables." Els Mos·
sos d'Esquad ra , que fins almoment no han r-cbut cap dcnúncia
a Lleida, dcmanen d'cxtremar
la precaució. Expliquen que els
cstnfadors "intenten nccedir al
domicili vestits amb bata blnn·
ca, poden cobrar perla falsa assistencia o aprofiten per robar
i busquen la gcnt gran com a
víctimes". La policia catalana
va detectar diversos casos la set·

lmatge de la comlssarla deis Mossos a lle lda.

CO BRARI ROBAR

L'objectiu deis estafadors,
que busquen gent gran,
és cobrar per la falsa
assistencia o robar
mana passada a les comarques
de Barcelona.
Perlo. seut~ pt~rt, el consell co·
marca! del Segria va explicar
a hir que s'ha detecta! un intent
de frau similar en aJguns municipis i q ue consisteix en falses
revisions d'aparells de te leas·

sistcocin a domicili. L'area de
Servcis Socinls de l'ens comarcal i Aspid adverteixen la pobla·
ció - especialment In gentgrnn,
que són els principa ls usuaris
del servei-que durant el període de confinamenl a causa de la
crisi del coronavirus cls tccnics
"no fan revisions ni comprova·
cions" del funcionament deis
npnrells. L'única tasen que fan
nquests dies són "instaHncions
d'urgimcia". Recomanen no fer
cas deis falsos tecnics que truquen o passeu perles cases ni
pagar cap tipus de servei que
se'ls demani.

• Les denúncies per estafes s'ban dispnrnt en
cls últims anys n Llcida.
El 2019 es van registrar
uns 3.000 casos a les comarques de Ponent i les
investigacions per fraus
s'han multiplicat per set
en els últims vuit anys. A
més, val a destncar que
nou de cada deu casos es
cometen a través d'internet i ja suposen el 20 per
cent deis delictes contra
el patrimoni.
Un deis coHcctius més
vulnerables són la gcnt
gran, que poden ser esta·
fats per delinqUents nmb
falsos serveis i subministraments. Les causes judicials per estafes també
han experimental un in·
cremen! en cls últims anys
en els tribunols lleidatans.
Segons la Memoria de la
Fiscalia, el 2018 es van
instruir un total de 624
di ligencies previes per
aquest tipus de dclicte, un
30% més que en tot l'any
anterior.

NATURALESA RESTRICCIONS

Controls deis
Rurals, que
tanquen espais
naturals

DENÚNCIES

Més atenció
a víctimes de
maltradaments
1LLEIDAI La Geoeralitnl va

anunciar ah ir que refor~a
ra l'alenció a través del telefon 900 900 120 per poder
garantir d'aquesta manera
l'atenció a les dones que es
trobin en situ~cló de violencia masclista duranl el confi·
nomen! perla crisi del coro·
navirus. En aquest sentit, des
de l'lnstitut Cata la de les Dones (ICD) van dcmanar "especial coHaboració" de les
dones de l'entorn de la víc·
tima, animant q ue es posi n
en contacte directament al
telelon d'atenció, ates que les
víctimes de mallractament
no poden fer-ho al trobar·sc
confinarles al seu domicili.

SUCCESSOS

Detingut a
Andorra per
trafic de maria

Les activitals a !'aire
lliu re estan prohibides

1ANDORRA LA veLLA 1Ln Policio

REOACCIÓ
1 LLEIDA 1 Els

Agents Rurals fan
aquests dies controls al medi
natura l en zones en que habitualmcnt hi ha una gran aflu·
~ncia de senderistes i aficionats
a la muntanya per evitar que
se saltin les rcstriccions de l'cstat d'a larma. que prohibei x fer
qualsevol aclivitat de lleum a
!'aire lliurc. D'aqu!!Sta manera,
esta prohibit fer passejos o sen·
detisme (a mb mascotes o sense),
escalada, pnrapenl, caiac, c:u;n
i pesca continental. Tnmpoc es
pot {er barbacoes o pfcnics.
Només estan permesos e ls
d espla~ame nts per annr a l
lloc de {eina (finques agrícoles, instaJ.Iacions ra maderes,

circulava en estat e bri va
resu ltar fel'it dimarts o In nit
al ten ir una sortida de via a
la C-14 al seu pas per Ribera d'Urgcllet, a I'A 11 Urgell.
L'accident es va produir so·
bre les 22.30 hores i fins al
lloc deis fets van acudir tres
dotacions deis Bombers, que
van baverdc rescatar el ferit,
que es va fer lesions lleus.
Allloc també van acudir diverses patrulles deis Mossos
d' Esquadra i el SEM. L'home
va dona1· positiu en el control
d'alcoholemia. A més, es dóna la circumstancia que poc
abans havia estat denunciat
per infringir la prohibició de
l'estat d'alarmo.

Un age nt rural barrant aquesta setmana el pasa la presa de Saliente, a la vall Fosca.

explotocions forestals i nucl is
zoologics), In crema de restes
vegetals agrícoles degudament
autoritzades i nitres causes de
fo r'ia m~jor qlre es puguin justificar. Els Agents Rurals també

han tancat zones concretes pcr
vetaraixí l'accés ols ciutadans.
A Catalunya hnn estat més de
130. És el cas de 1<~ presa de Sallen te (a la foto), a la ~11 Posca,
al Pallars Jussa.

El cap de setmana passat ,
quan es va produir l' inici de les
restriccions, van precintar a lgunos zoncs d'esbarjo com por
exemple l'~ rea de la Posa, a lso·
na i Conca Delia.

d'Andorra va arresta r la setmana passada un homede30
anys acusnt de trafic de m a·
rihuana després de trobar-li
uns 130 grams d'aquesta dro·
go. Ln detenció es va produir
du rant In inspecció a un nu·
tocar d'una llnia regular que
va accedir al Principal per la
frontera de In Farga de Moles. Els agents van trobar una
bossa amb marihuana en un
deis equipntges deis passat·
gers amb un pes total de 130
grnms. L'home va ser arresta l com a presumpte autor
d'un delicte contra lu salut
pública. La Sllbst~lncia va ser
decom issada.
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LITERATURA TRADICIONS

LLEURE

Llibreters de Lleida, esceptics
davant d'un Sant Jordi d'estiu

El consumde
videojocs es
dispara

Ajornar la festa literaria ajudara el sector pero no suplira la perdua de la diada
del 23 d'abril 11 Els floristes lamenten l'ajornament "no consensuat"
J.B./AG ~NCIES
ILLEIOA/8ARCELONAI L'ajornamcnt

de la diada de Snnt Jordi anuncia! dimarts per la Carnbra del
Llibrc de Catalunya no va caure per sorpresa en el sector de
les llibreries, queja s'ho temia
ateses les actuals circumstilncies de practica paralització del
pafs pcl coronavin•s. Propietaris i responsables de ll ibrerics de les comarques de Lleida
van manifestar a hir a SEGRE
la seua resignació i, malgrat que
van celebrar que pugui orgnnitzar-se en una data encara por
decidir un San! Jordi d'estiu, es
van mostrar esceptics que pugui
compensar els efectos ncgatius
de l'am1Hació de la diada el 23
d'abril. Jordi Caselles (llibreria
Caselles de Ueida) va assegurar
que "les llibrcries patircm molt
perque és una Cesta ciutadana
que la gent aprecia de forma especial". El nou Sant Jordi houda de programar-se en "un dia
feiner i com més aviat millo1',
a Lleida no cree que funcionés
a comen'>a menls de julio!, ja a
l'estiu". Al contrari, la mateixa consellern de Cultura, Marii'lngela Vila llongn, va nvam;nr
que un Dia del Uibre a linals de
juny o principis de julio! seria
"tan espectacular" com el 23
d'abril. Perla seua part, Me1txe
Parfs (llibreria El Genet Blau de
Lleido) va asscnynlar que "la
clnu és que se cclebri també en
un feiner", encara que segons
la seua opinió "seria més partidaria que la carnpnnyn d'ofertes, descomptes 1 activitats de
Sant Jordi pogués a !largar-se i
no tornar a concentrar Indiada
en un sol dio a l'estiu".
Rarnon Bosch (llibreria !ssauna de Guissona) va lamentar
"les pcrducs per l'nnuHació del
día en que es venen més llibres
de l'any" i va mostrar la seua
"esperan~a a recupernr-ne a 1mcnys una part" amb una diada d'estiu, informa Xa vier
Santesmasscs.
Jordi Salvat {llibrcrio Snlvat
de la Seu d'Urgell) va expressar la seua "resignació davant
d'unes perducs inevitables, entre un 4% i un 5% de les vendes
de totl'any", i va opinar que un
Sant Jordi d'esti u "ens njudarll
pero ni de bon tros sera el mateix", in forma Cynthia Sans.
D'altra bronda, el Gremi de
Floristcs de Catnlunyn vn lamentar que la decisió d'ajornar
SantJo1·di no los consensuada i
va npostarper manten ir lo venda de roses i flors el 23 d'nbri l
si e ls comer¡¡os ja estiguessin
oberts. La Cambra del Llibre
es va desmn rcar de la crítica i
vn respondre que " facin el que
creguin que han de fer".

1
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de videojocs, en xarxa o consola, es dispara aquests dies de
conlinamcnl pel coronavirus. Podría semblar que el
sector nos'ha vist perjud ica\,
pero I'Associació Espnnyoln
de Videojoc, que representa les principals empreses,
com Ubisoft, Sony, Nintcndo o Blizznrd, no creu que
l'augmenl de com pres on
fine cobrcixi la caiguda del
mercatfísic i al1ir va estimar
que es perd ran 50 milions
d'curos mensuals de facllarroció mentre scgueixi la crisi
i que 4.000 deis 9.000 llocs
de lreba ll que genera el sector al pafs esta n amena~nts
"temporalment".

PREMIS

Ajornen els
Billboard de la
música !latina
1LOSANGEtESI Els premis Billbo-

"Unaltre dia no sera el mateix"•

Núria Snuret, propietaria ornb el seu germa de la llibreria Sauret
de Tarrega - que es monté o bcrtn coma quiosc- , va lamentar ah ir que l'njornnment de la diada
suposara "importants perdues economiques", un 50% menys de la recaptació d'un any normal, jn
que, "encara que se celebri un nitre dia, no seri\ el mateix". Sauret creu que hi haura gent que tarnbé
comprara llibrcs el proper 23 d'nbril, pero "no sera una afluencia rnassivn", corn succeeix oquests
dies, i "farem el que ens manin", informa SEGRET3rregn.

ard de In música llotina ajornaran la 22 edició de forma
indefinida pe! co,·onavil'lls.
La ga la eslava prevista pcr
al propcr 23 d'abri 1a Las Vegas. Aanb catorze mencions
cada un, Bad Bunny i Ozunn
dominaven les nominacions.
Jusi darrere d'aquestes dos
estrelles porto-riquenyes
figuraven Daddy Yankec i
J Balvin {amb dotze nom inaeions), Anuel AA {onze)
i Farruko (deu). Els Rolling
Stones també van anunciar
que pos posen la se u a gira
per Amcrica del Nord, que
arrancnvn e l 8 de mnig n
California.

MÚSICA

Bunbury retarda
la sortida del
seu nou disc
1M'-ORIDJ Bunbury va anunciar

11

UnSantJordi"virtual • Marta Farré, propietaria de lallibroria La Singratalla de Tromp, va plantejnr
ah ir un Sant Jordi "virt~1al", creanma plataforma en la qual poder anuncia r totes les activitats que
puguin realitzar-se per retransmetre-lcsen directe a través de les xarxes, informa ACN. Posteriorment, Fnrré proposn enviar cls Llibres finnats pels aulors nls clients que ho soHicitin. Va lamentar que
manten ir el negoci tancat duranl setmones li suposarii una importan! afectació economica ja qt1e,
segons va assegurar, la facturació de Sant Jor·di a la seua llibreria su posa un 20% del total de l'any.

ah irque ajornnelllan~ament
del seu nou cüsc d'estLadi, Posible, el dese de la seua carrera en solitari, la sortida al
mercat del qua! estava originalrnent plantejnda per al l 7
d'abril i ara, per la crisi del
corona virus, ha quedat ajornnda a una nova data encara
per determinar.
Així,la discografica Warner va informar que es mantenía elllan~ament nhir a la
tarda del no u senzill, el tercer extret de l'esmentat di se,
després deis temes jn publicnls antcrionnent Deseos de
usar y tirar i Un hombre de

acció11.

