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conseqüències a lleida

Lleida supera els cent contagiats després
d’un rècord de positius en un sol dia, amb 31

Un total de 65 persones estan hospitalitzades i nou es troben greus a l’UCI || Ja són tres els pacients
que han estat donats d’alta, mentre que més de 150 professionals sanitaris estan confinats
ics lleida

n Més de mitja dotzena
dels ingressats per coronavirus als hospitals
de Lleida no són d’edat
avançada, sinó que tenen menys de 50 anys
i, segons ha pogut saber
aquest diari, la majoria no
patia cap altre tipus de patologia prèvia i, almenys
dos, es troben ara mateix
a l’UCI.
De fet, aquest a setmana hi va ingressar un
nadó de mesos, que és
fill d’una infermera que
també va donar positiu.
Tot i així, el nadó va ser
una de les dos primeres
altes hospitalàries.
Michael J. Ryan, director executiu de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS), va advertir que cal
“ser molt acurats amb la
idea que aquest virus només mata la gent gran,
atès que hi ha un nombre
significatiu de joves que ja
han perdut la vida”.

Professionals del servei de Farmàcia Hospitalària de l’Arnau es van fer una foto per donar ànims a la població.
redacció

❘ lleida ❘ La província de Lleida
ha superat el centenar de positius de coronavirus, a l’arribar als 109, després que ahir
es registrés la xifra rècord de
31 contagiats més, el triple de
l’habitual fins al moment.
El departament de Salut va
informar que hi ha 65 persones
ingressades en centres hospitalaris. En concret, trenta-cinc
són a l’hospital Arnau de Vilanova –vint-i-set dels quals

es troben estables i vuit són
a l’UCI–; dinou persones més
estan ingressades a l’hospital
Santa Maria –divuit estan estables a planta i un segueix a
l’UCI–; sis es troben a l’hospital
de Tremp (dos més que dijous);
un a l’Espitau Val d’Aran estable a planta i quatre persones
més es troben ingressades en
centres privats.
A l’altra cara de la moneda, ja són tres els infectats donats d’alta, dos que estaven a

l’Arnau i un a l’hospital de la
Cerdanya.
Els professionals mèdics han
constatat fins ara que el novè
dia de la infecció és “clau” respecte a l’evolució del pacient i
que, si no empitjora, acostuma
a evolucionar favorablement.
Dels nous casos, el Conselh
Generau d’Aran en va confirmar tres més, per la qual cosa
la xifra ascendeix a quatre a
Aran (vegeu la pàgina 9) i avui
podrien confirmar-se’n més.

novè dia

Els professionals mèdics
constaten que el novè dia
de la infecció és ‘clau’ en
l’evolució del pacient
Respecte a un dels ingressats a
Tremp, seria un veí de la Pobla
de Segur de 58 anys. A més,
l’ajuntament de Mollerussa va
informar que ja hi ha un total

els detalls

Un urbà segueix greu i Pueyo diu
que la Policia Local està equipada
n L’agent de la Guàrdia Urbana que va donar positiu per
coronavirus i va ser traslladat
al Vall d’Hebron de Barcelona
es trobava ahir estable dins
de la gravetat. Després que
es fes pública la infecció de
l’agent, el sindicat majoritari de la Urbana, Asigull, va
denunciar que no hi ha prou
sabó desinfectant, ni per rentar-se les mans, ni ulleres de
protecció, ni màscares adequades. Sobre aquest tema, l’al-

calde i regidor de Seguretat,
Miquel Pueyo, va dir a UA1
Ràdio que la Guàrdia Urbana
té tots els recursos per poder
fer front al virus. “Tenen de
tot. Compten amb màscares,
guants i tindran tot el material necessari”, va afirmar, i va
afegir que “el que és evident
és que en aquests moments hi
ha unes 400 persones que estan treballant al peu de canó i
algunes assumeixen més riscos
que d’altres”.

magdalena altisent

Agents de la Urbana patrullant amb màscara.

Diversos
hospitalitzats,
sense patologies i
més joves de 50

de sis positius al municipi i Camarasa va confirmar el seu tercer infectat. De moment, hi ha
més de 150 professionals sanitaris, tant dels hospitals com de
l’Atenció Primària, confinats.

Els geriàtrics, principals brots
Els principals brots són els
del viatge de l’Imserso a Benidorm i de la residència d’Àger,
però el departament està analitzant altres possibles casos sospitosos en altres de geriàtrics,
encara que de moment no hi ha
cap positiu per Covid-19.
Així mateix, les dos clíniques privades de Lleida ciutat
han posat a disposició de Salut
més de trenta llits i es preveu
derivar tant pacients amb coronavirus no greus com amb
altres patologies. Respecte a la
disponibilitat del centre Plançó,
la Finca Prats i altres equipaments, no està previst el trasllat
de malalts, de moment, atès que
Salut els manté com a opcions
de reserva. També s’ha posat
a disposició del departament
la Federació d’Hostaleria, així
com els ajuntaments de Tremp
i de Lleida. El que sí que preveu
Salut és que un hotel de Tremp
pugui acollir hospitalitzats sense coronavirus, com ja succeeix
a la Seu d’Urgell amb l’antic seminari (vegeu la pàgina 8).
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la pandèmia al camp

La Lleida rural també es confina

La percepció del risc és menor als pobles però la població està més envellida i es fa un seguiment
especial || Els veïns surten al carrer sense coincidir amb d’altres i el contagi cau
h.c./corresponsals

❘ lleida ❘ Esquivar el coronavirus és tasca de tots però es viu
de forma molt dispar segons el
lloc de residència. A les zones
rurals, en els últims mesos batejades aquí com la Lleida buidada, la percepció del perill és la
mateixa però el risc de contagi
és una mica més baix. La causa
és la densitat de població. Catalunya té una mitjana de 239 habitants per quilòmetre quadrat,
una xifra que es dispara fins als
15.600 habitants per quilòmetre a la comarca del Barcelonès
i que cau, en canvi, fins als 5
al Pallars Sobirà, 9,7 al Jussà o
13,9 a l’Alt Urgell. A Lleida ciutat, en canvi, hi ha una mitjana
de 654 persones per quilòmetre
quadrat.
En aquest context, hi ha lleidatans per als quals el lloc de
confinament és un poble sencer
on no hi ha més veïns. Al nucli
de Cava (un dels tres agregats
del municipi amb el mateix nom,
que es troba entre els més petits
de Catalunya) viuen dos famílies, quatre veïns en total. Cada
família en un extrem del poble.
Miquel Dalmau, un d’ells, explica que en aquests municipis
es viu un “confinament durant
els 365 dies de l’any”. Mantenen
contacte telefònic diari “per saber que tot va bé”.

“Fem vida normal”
Per a Dalmau, els carrers del
poble “són com el jardí de casa meua, m’hi puc moure sense
por de contagiar-me, ja que per
aquesta zona passejo jo sol, no

tenim ni comerços, ni aglomeracions, ni res semblant”. “Fem
vida normal.” A la mateixa comarca de l’Alt Urgell, a Josa,
Mercè Lagrava i Raül Alcaraz,
propietaris de la Formatgeria
Serrat Gros, afirmen que “el
confinament l’acabem fent a la
nostra manera, ja que les nostres cabres no entenen de restriccions i estem en ple inici de
temporada”. Malgrat tot, Mario
Urrea, president de l’Associació
de Micropobles de Catalunya i
alcalde de Torrebesses, avisa
que els pobles no estan exempts
de control policial. Urrea afirma
que “no ens consta que hi hagi

sense por

“Els carrers del poble són
com el jardí de casa meua.
No hi ha ningú més”,
explica un veí de Cava
cap contagi entre els municipis
de la nostra associació”, amb
més de 150 membres. També
remarca la “potent xarxa comunitària” que caracteritza aquestes localitats.
Al pla, Nalec és un dels municipis amb menys veïns. Una de
les decisions que ha pres l’alcaldessa, Agnès Corbella, davant
la crisi sanitària és demanar
a l’única botiga del poble que
atengui les comandes a domicili. Corbella manté contacte
amb tots els veïns per poder assegurar-se que estan bé (vegeu
la pàgina 11).

L’encarregada de l’única botiga de Nalec preparant una de les caixes de menjar que repartirà a domicili, segons indicac

“La gent aquí
veu el perill
més lluny,
però té por”

xavier santesmasses

Els agricultors surten
a treballar al camp
x.santesmasses

❘ cervera ❘ Després d’una setmana
tancat a casa, l’agricultor Jordi
Vendrell, de Cervera, es va traslladar dijous fins a Malgrat de
Segarra per fer un cop d’ull al
seu magatzem. “M’agrada molt
el camp i ja feia molts dies que
no sortia, per la qual cosa avui
he vingut a arrancar el tractor
i mirar com estan les coses al
magatzem”.
Comenta que mai no havia
vist ni havia sentit parlar d’una
situació similar a la generada
per la pandèmia. Vendrell admet que “la gent està molt atemorida. Jo tinc el meu pare a
casa amb 90 anys i li dic que no
surti sota cap concepte”. L’agri-

Vendrell surt de tant en tant al camp per engegar el tractor i inspeccionar el seu magatzem.

cultor afirma que a les zones
rurals és fa més difícil el contagi, encara que és igualment
possible.
En pobles tan petits (la Prenyanosa, un dels cinc agregats

de la capital de la Segarra, té
14 veïns) veuen més llunyana
aquesta situació de perill i consideren que “el problema és més
greu amb la gent que es mou
i viatja. De totes maneres, val

la pena quedar-se a casa i no
abusar de les sortides perquè això que està passant ara marcarà
la història de la gent”. En el seu
cas, les incursions a l’exterior
estan motivades per la feina.

Anna Maria Fontanet a la finestra de casa se
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comarques

El Pirineu, sense oferta turística i
pas tancat a les segones residències

Hotels, allotjaments turístics i càmpings tanquen igual que els complexos d’esquí
|| Es redueix la mobilitat a la frontera amb Andorra i més controls de Mossos
j.ll.f

E. Farnell / C. Sans

❘ lleida ❘ El Pirineu de Lleida encara el primer cap de setmana
sense turistes. Els pobles estan
buits en unes dates que tradicionalment hi havia molts turistes al coincidir el final de la
temporada d’esquí i l’inici de la
d’esports d’aventura. Tanmateix, la pandèmia del coronavirus ha provocat el tancament
de pistes i la suspensió d’activitats. També l’ordre de tancar
hotels, establiments turístics i
càmpings abans del dia 26 de
març. El president de la Federació d’Hostaleria de Lleida,
Josep Castellarnau, va confirmar el tancament total d’establiments i va remarcar que la
prioritat ara és “la salut”. Els
càmpings van acordar no acceptar nous clients i iniciar un
desallotjament “progressiu”.
Així mateix, la mobilitat a la
frontera hispanoandorrana ha
caigut un 92% després de les
limitacions de mobilitat i els
Mossos van desplegar controls a
les carreteres per evitar desplaçaments a les segones residències. Nombrosos automòbils de
camí del Pirineu van haver de
fer la volta i alguns conductors
van expressar enuig malgrat les
crides a confinar-se.
D’altra banda, FGC reestructura avui el servei de trens
a la línia Lleida-la Pobla, i els
redueix a la meitat. Quant al
comportament de la demanda,
des de la setmana passada l’evolució ha anat a la baixa, i s’ha
arribat a un 83% menys de passatgers. Es preveu que entre les
estacions de Lleida i Balaguer
circulin el 50% dels trens i entre les estacions de Balaguer i
la Pobla ho facin la meitat dels
autobusos habituals, ja que en
aquest últim tram no es pot fer
amb tren.

Alcarràs aplica ajuts
fiscals als seus veïns
❘ Alcarràs ❘ Alcarràs ha aprovat la suspensió de la recaptació de les taxes i preus públics per als serveis municipals afectats per la contenció
del Covid-19 i implementa
mesures per fomentar l’activitat econòmica del municipi. Aplicarà una quota
reduïda en la taxa d’escombraries i no cobrarà la taxa
del mercat, de terrasses i escoles municipals.

Peusa redueix sense cost
la potència contractada
❘ la seu d’Urgell ❘ L’elèctrica
Peusa de la Seu d’Urgell
ofereix als seus clients reduir la potència contractada
mentre parin o redueixin la
seua activitat pel coronavirus. Quan torni a la normalitat, es podrà recuperar la
potència original sense cost
addicional. Serà la comercialitzadora la que assumirà
aquesta despesa.

Crida per tenir més
material mèdic

El poble de Barruera, ahir totalment buit de turistes i veïns.
c. sans

❘ Castelldans ❘ L’ajuntament de
Castelldans va fer ahir una
crida a la població per facilitar tota mena de material
mèdic per als serveis sanitaris. Es tracta de recaptar
granotes impermeables de
pintura, màscares, ulleres
o cascs de soldador.

Pagesos de Fraga
netejaran la via pública
❘ fraga ❘ Agricultors de Fraga
estan muntant una guàrdia
per actuar conjuntament
amb l’ajuntament a fi de netejar els carrers fent servir
els seus tractors.

Els consells esperen les
beques menjador

La duana espanyola a la Farga de Moles, on la Guàrdia Civil es protegia amb màscares.
a.a.

Neteja de contenidors als carrers d’Almacelles.

Almacelles tanca
el cementiri i
desinfecta carrers
❘ lleida/binèfar ❘ L’ajuntament
d’Almacelles ha tancat temporalment el cementiri municipal per la pandèmia de coronavirus, però aprofitarà per
efectuar obres de construcció
de nous nínxols. Així mateix,
prossegueix amb la desinfecció
de carrers i contenidors per extremar la neteja viària. Moltes
poblacions de Lleida efectuen
aquests treballs.
També a la Franja, localitats
com Fraga, Binèfar, Binacet i
Vallcarca extremen la neteja
dels carrers.

❘ lleida ❘ Els consells comarcals esperen les targetes
menjador per als nens becats
i, d’aquesta forma, assegurar que els arribi el menjar
a les cases. Compten amb
tenir-les aquest dilluns.
cap de Tàrrega

Donen 600 bates al CAP de Tàrrega ■ Tàrrega va aconseguir

dijous passat en menys de dos hores una “allau de solidaritat”
d’empreses i firmes de la localitat, que van donar fins a 600
bates sanitàries per al CAP de Tàrrega, informa Segre Tàrrega.

22

17033

lleida

Segre
Dissabte, 21 de març del 2020

seguretat emergència sanitària

Els Mossos multen 57 persones i tanquen
dos locals per saltar-se l’estat d’alarma

La Guàrdia Urbana ha aixecat més d’un centenar d’actes aquesta setmana a la capital del Segrià per no
respectar el confinament || La Policia Local de Tremp imposa les primeres sancions
magdalena altisent

a.g.b.

❘ lleida ❘ Un total de 57 persones
van ser denunciades dijous pels
Mossos d’Esquadra per saltar-se
la prohibició de sortir al carrer
decretat per l’estat d’alarma,
que només permet transitar per
la via pública per anar a treballar, a comprar, a la farmàcia o
amb motiu justificat.
A més a més, la policia catalana va denunciar i va clausurar
dos establiments que estaven
oberts al públic malgrat la prohibició. Del total de denúncies,
39 van ser a les comarques del
pla i 18 a les del Pirineu i, quant
als establiments, van ser un a
Ponent i un altre a les comarques de muntanya, segons van
informar ahir des de la policia
catalana.
D’altra banda, la Guàrdia
Urbana ha aixecat en quatre
dies, entre dilluns i dijous, més
d’un centenar d’actes per saltar-se les restriccions. Si fins a
les 14.00 hores de dijous havien
estat 82 infraccions (vegeu SEGRE d’ahir), en les deu hores següents en van imposar 22 més,
per la qual cosa les sancions ja
ascendeixen a 102.
Dijous a la nit, per exemple,
van multar un ciutadà durant
un control de documentació al
carrer Penedès, al barri de Balàfia. A banda de denunciar-lo per
saltar-se el confinament, també
li van obrir un expedient al tro-

Un taxi de Barcelona i una autocaravana, ahir en el control de l’A-2 entre Lleida i Alcarràs.

bar-li tres bossetes que contenien marihuana, una substància
que li va ser decomissada.
D’altra banda, la Policia Local
de Tremp va aixecar ahir les primeres actes a veïns de la capital
del Jussà. En els dos últims dies,
els agents van realitzar prop de
200 avisos per incompliment del
decret d’alarma.
Val a recordar que a les co-

marques de Lleida també han
estat detingudes dos persones
per desobediència.
La Policia Local de Tàrrega
va arrestar dijous dos veïns després de reiterats avisos a què no
van fer cas.
Els infractors s’enfronten
a multes que van dels 100 als
600.000 euros ja que els cossos
policials apliquen la llei de segu-

retat ciutadana, coneguda com a
“llei mordassa”. Hi ha sancions
lleus, greus i molt greus.
La notícia,
a Lleida TV

emergències

successos urbana

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Controls per
evitar viatges
a segones
residències
n Els Mossos d’Esquadra
van fer ahir nombrosos
controls a les carreteres
catalanes per evitar desplaçaments a segones residències i evitar el que va
succeir el cap de setmana
passat, quan moltes famílies van aprofitar que el
confinament era voluntari per abandonar el seu
domicili habitual, especialment a l’àrea metropolitana de Barcelona. Un
dels controls el van portar a terme a l’autovia A2 entre Lleida i Alcarràs
i a prop de l’enllaç amb
l’AP-2.
Els agents deixaven
passar tots els camions i
vehicles de mercaderies
però donaven l’alto a tots
els turismes i furgonetes.
Els infractors van ser denunciats amb multes que
van dels 300 als 600 euros. També van multar
aquells vehicles en els
quals a dins viatjava més
d’una persona sense motiu
justificat.

Per la perforació
d’una canonada

Acusat de sostreure
productes d’una farmàcia
del carrer Sant Martí

❘ lleida ❘ Dos dotacions dels
Bombers de la Generalitat
van treballar ahir a la tarda
en una fuita de gas que es va
produir al carrer Monestir
d’Avinganya, a Ciutat Jardí.
Els Bombers van rebre l’alerta a les 18.16 hores i la fuga
es va produir per la perforació d’una canonada a l’altura
del número 29. Els efectius
van tancar la clau de pas i la
companyia es va fer càrrec
de la incidència. D’altra banda, els Bombers també van
acudir ahir fins a una botiga
de Ponts al produir-se una
fuga d’una bombona. Va ser
les 12.21 hores en un establiment situat en el número
12 de la carretera de la Seu.
Pel que sembla es va trencar
un maneguí.

❘ lleida ❘ La Guàrdia Urbana va
denunciar dijous per un delicte
lleu de furt un ciutadà acusat
de sostreure productes d’una
farmàcia situada al carrer Sant
Martí. Els fets van tenir lloc a les
13.45 hores quan una patrulla
va acudir fins a l’establiment al
ser requerida per un robatori.
Els responsables van explicar
que un individu havia agafat
diversos articles i havia fugit
corrent.
Amb la descripció facilitada,
es va obrir una investigació que
va finalitzar poc després quan
una patrulla va localitzar el
presumpte autor al carrer Veguer de Carcassona. Els agents
van identificar l’home, un veí
de Lleida de 42 anys i nascut a
Suïssa, i el van denunciar per

Fuita de gas en
un carrer de
Ciutat Jardí

redacció

un delicte lleu de furt. També
li van obrir una acta per incomplir les mesures cautelars en
relació amb el decret de l’estat
d’alarma.
D’altra banda, la Urbana va
denunciar penalment per un
delicte contra la seguretat en
el trànsit un veí de Lleida de
35 anys que va ser sorprès conduint malgrat que no tenia el
carnet per la pèrdua de tots els
punts. Els agents van detectar
la infracció a les 2.10 hores de
la matinada d’ahir a la rotonda
de la plaça França, a Balàfia. El
conductor va intentar saltar-se
el control quan li van donar l’alto i va conduir de manera temerària fins que va ser interceptat.
Els agents van comprovar que el
conductor no tenia punts i li van
imputar el delicte viari.

