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Sánchez prolonga dos setmanes l’estat d’alarma i torra imposa la separació en empreses

Confinats fins al 12 d’abril i 1,5
metres de distància a la feina
magdalena altisent

Vies desertes, però
105 multes a infractors

maite monné

Balanç a Lleida || Els positius són 163 i ahir
es van confirmar nous brots a Guissona i un
geriàtric de la Pobla de Segur
Cascada d’acomiadaments temporals || Els
ERTO presentats a la província s’eleven a 1.368
i afecten un total de 7.317 treballadors

Dos nous morts, un d’Àger i
un altre a l’hospital Arnau
Tremp estrena el
primer hotel hospital

El coronavirus ja ha segat 5 vides a Lleida. A les tres persones mortes a començaments de
la passada setmana se n’hi van
sumar ahir dos: una d’hospitalitzada a l’Arnau i una de les infectades a la residència d’Àger.
El president del Govern estatal

va anunciar que demanarà al
Congrés prorrogar l’estat d’alarma 15 dies, fins després de Setmana Santa, i la Generalitat va
decretar que les empreses que
segueixen en actiu han de mantenir una separació d’1,5 metres
entre els treballadors.

és notícia ❘ 3-9 ❘ lleida i comarques ❘ 13
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conseqüències a lleida

Dos morts més per coronavirus a Lleida i ja hi
ha 163 positius, la meitat dels quals ingressats

Un estava hospitalitzat a l’Arnau de Vilanova i l’altre és de la residència d’Àger || La majoria dels dotze
que són a l’UCI són menors de 65 anys i Salut enviarà personal d’ajuda a geriàtrics
magdalena altisent

redacció

❘ lleida ❘ La pandèmia del coronavirus a Lleida ha causat la mort
de dos persones més, segons
va confirmar ahir Salut, per la
qual cosa són cinc els morts pel
Covid-19. Un d’ells es trobava
ingressat a l’hospital Arnau de
Vilanova, mentre que l’altre era
de la residència d’Àger, un dels
brots que hi ha la província.
Malgrat que divendres i dissabte es van confirmar desenes de nous positius, ahir només
van ser 14 més. Així, el nombre
oficial d’infectats a primera hora de la tarda d’ahir eren 163,
dels quals la meitat estan ingressats, un total de 81.
En concret, 45 es troben a
l’Arnau –35 estables en planta
i 10 de greus a l’UCI–; al Santa Maria hi ha 18 malalts, dels
quals setze es troben estables en
planta i n’hi ha dos a l’UCI. A
l’hospital de Tremp eren sis els
ingressats en planta, però ja que
les dades de Salut són de primera hora de la tarda, aquest diari
va poder saber que a la nit ja hi
havia un total de 12 pacients.
Tanmateix, alguns podrien
rebre l’alta ben aviat perquè podrien estar fora de l’hospital. Pel
que fa a l’Espitau Val d’Aran hi
ha quatre ingressats estables; un
altre a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell; un altre
a l’hospital de la Cerdanya i sis
persones es troben en centres
privats.

Més casos
A mé s , l’aju nt a me nt d e
Guissona va confirmar 5 casos
positius, dels quals quatre són
als seus domicilis amb caràcter
lleu i una dona d’avançada edat,
a l’Arnau.
Val a destacar que una de
les persones que es trobaven a
l’UCI de l’Arnau va passar ahir
a planta. La majoria dels ingres-

Una farmàcia del passeig de Ronda es ‘blinda’ i pren mesures de precaució amb els clients.

sats a l’UCI tenen menys de 65
anys, segons fonts de Salut.
D’altra banda, un dels nous
brots detectat és en un geriàtric
de la Pobla, mentre que també
s’investiguen possibles casos
positius en una residència de
Lleida ciutat.
A més, personal de l’Avantmèdic donarà suport als geriàtrics i a partir d’avui un equip
d’infermers i tècnics de salut
pública aniran a les residències a comprovar la situació en
cada una.
També està previst que avui

es posi en funcionament una
ambulància llançadora per
traslladar pacients de l’Arnau
al Santa Maria, així com a clíniques privades, que en principi
rebrien als que estan ingressats.
Així mateix, l’agent de la
Guàrdia Urbana que es troba al
Vall d’Hebron continuava ahir
estable però greu.
D’altra banda, el Consell
General de Col·legis de Metges
d’Espanya va exigir de manera
urgent material de protecció per
al personal sanitari, així com
tests de diagnòstic del Covid-19.

les claus

Morts. Salut va confirmar ahir la mort de dos persones més
amb coronavirus a les comarques de Lleida. Amb aquestes, ja
són cinc el total de víctimes a la demarcació, després de la mort
de dos persones d’edat avançada amb patologies prèvies i un
home d’uns 50 anys amb discapacitat de l’Albi.
Ingressats. De les 81 persones que es troben ingressades, 45

són a l’hospital Arnau de Vilanova, 18 estan ingressades a l’hospital Santa Maria, ahir a la nit, hi havia dotze persones a l’hospital de Tremp, n’hi ha quatre a l’Espitau Val d’Aran, una altra a la
Fundació Sant Hospital de la Seu, una a l’hospital de la Cerdanya i sis en centres privats.

Disset dels morts fins ahir diumenge
a Espanya eren menors de 50 anys

Infermeres de l’UCI de l’hospital Arnau de Vilanova.

❘ madrid ❘ Una mica més de dos
terços (un 67,20%) dels morts
per la pandèmia a tot Espanya
fins ahir, un total de 1.720, són
persones majors de 80 anys, segons les dades facilitades pel ministeri de Sanitat. Tanmateix, el
nombre dels menors de 50 anys
que engrosseix aquesta tràgica
estadística comença a ser considerable, malgrat que en termes
relatius sigui reduït. Ahir ja eren
17, dels quals un tenia menys de
20 anys; quatre, entre 20 i 30;
uns altres tres, entre 30 i 40; i

els nou restants, entre 40 i 50
anys d’edat.
A partir d’aquesta franja, la
xifra ja es dispara, atès que els
morts que tenien entre 50 i 60
anys d’edat són 20, xifra que
s’eleva a 63 entre els de 60 i 70
anys i a 164 per als d’entre 70
i 80. Els de més de 80 anys són
541.
Pel que fa als pacients que es
trobaven en estat molt greu en
una UCI, n’hi ha un que té entre un i 9 anys d’edat, vuit que
tenen entre 20 i 30 i uns altres

quinze d’entre 30 i 40 anys. Els
d’entre 40 i 50 en sumen 40 i
representen el 8,26% del total
d’ingressats a l’UCI.
Pel que respecta als hospitalitzats, els menors de 50 anys
representen al voltant del 18%
del total i el percentatge augmenta encara més entre el nombre d’encomanats confirmats,
ja que suposen el 35% del total
de positius dels quals es té registrada l’edat. D’ells, 129 són
menors de 10 anys i 221 tenen
entre 10 i 20 anys.
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Tremp obre el primer hotel hospital
de Lleida amb vuit pacients

Usuaris de llarga durada, que es van traslladar ahir per allunyar-los de possibles
contagis i alliberar llits || L’Acadèmia de Suboficials de Talarn, preparada
maite monné

E.F.

❘ tremp ❘ Tremp va obrir ahir el
primer hotel hospital de les comarques de Lleida amb els vuit
primers pacients del sociosanitari que van ser traslladats
del centre sanitari comarcal a
l’Hotel Alegret, a la mateixa capital del Pallars. Al trasllat dels
pacients també s’hi va sumar
el de tot l’equip tècnic necessari i humà. En aquest sentit,
s’han establert a l’hotel hospital
els tres torns d’infermeria, tres
d’auxiliars, un zelador i el metge. Treballadors de la brigada
municipal de Tremp van ajudar
en el trasllat dels residents i del
material tècnic durant el matí
d’ahir. L’objectiu de Salut és tenir disponibles una vintena de
llits a l’hospital comarcal si es
necessitessin per la pandèmia
del coronavirus. L’alcaldessa de
Tremp, Pilar Cases, va avançar ahir que de moment es van
traslladar vuit usuaris, però que
aquesta xifra pot variar cada
dia, en funció dels positius que
es vagin registrant al Pallars i

un cas a Alcarràs

L’alcalde d’Alcarràs va
confirmar ahir a la nit
un primer positiu per
coronavirus a la localitat
que requereixin hospitalització. Paral·lelament, fonts de la
Acadèmia General Bàsica de
Suboficials de Talarn van confirmar ahir que tenen part de
les instal·lacions preparades en
cas que sigui necessari. “Estem
preparats i comptem amb tot el
material necessari si es requereix”, van explicar.
El seminari de la Seu d’Urgell
també acull des de divendres
divuit usuaris de la unitat soci-

Andorra registra la
primera víctima
mortal de Covid-19
❘ andorra ❘ El coronavirus va
causar ahir la primera víctima mortal a Andorra, va
anunciar el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet.
Era un pacient que patia una
malaltia respiratòria crònica
en fase terminal al qual “el
coronavirus ha donat una
empenta final”, va lamentar
el ministre. El país va comptabilitzar ahir al migdia 112
pacients positius, als quals
s’afegeix l’únic que ja va rebre l’alta. Quinze estan ingressats i tres són a l’UCI.

Empreses demanen
suspendre pagar
impostos
❘ barcelona ❘ Les patronals
Foment Comerç i Pimec Comerç i 22 entitats, gremis i
associacions dels sectors del
turisme, la restauració i el
comerç van demanar ahir al
Govern espanyol que aprovi
una suspensió del pagament
dels impostos –i de forma
particular en relació amb
l’IVA, a l’IRPF i les quotes
de la Seguretat Social”– com
a mesura de suport a les empreses que han hagut de tancar o reduir la seua activitat.

Un dels residents arribant a l’Hotel Alegret, habilitat com a hospital.

osanitària de la Fundació Sant
Hospital. S’emmarca en un pla
de contingència de la Fundació,
que preveu disposar de fins a
cinquanta llits per a pacients
amb coronavirus positius i habilitar llits de la unitat de cures
intensives.
A la Val d’Aran, el Conselh
Generau també va habilitar
divendres un hospital de campanya al costat de la zona d’urgències de l’Espitau de Vielha,
per poder atendre els afectats
i disposar de més llits en cas
d’emergència.
D’altra banda, l’alcalde d’Alcarràs, Manel Ezquerra, va confirmar ahir a la nit a través d’un
ban el primer cas de coronavirus al municipi i va demanar als
veïns que es confinin.

centres de gent gran

més podrà viatjar al Vietnam o
a Tailàndia, i sempre amb vols
internacionals disponibles. La
seua companyia li va comunicar que intentarien trobar un
vol de tornada a Catalunya. La
seua estada a Cambodja està
vinculada a temes laborals i assegura que “tinc coneguts allà
que em poden acollir en cas que
els hotels tanquin”.
Com a ciutadà català i espanyol diu no haver rebut cap
missatge del Govern central ni
del de Catalunya.

Aremi i Adesma
demanen material
de protecció

Nous brots a Guissona i en un
geriàtric de la Pobla de Segur
n Salut va confirmar ahir un
cas positiu al Centre Geriàtric del Pirineu de la Pobla de
Segur. És una pacient de 78
anys que es troba a de l’Hospital de Pallars, a Tremp.
Vuit interns més han presentat símptomes i esperen
els resultats.
Cinc dels residents han estat aïllats al mateix centre i
els altres tres ha estat traslladat a l’hospital de Tremp.

D’altra banda, ahir es van
confirmar dos positius a la
residència de la Fuliola, un
dels quals hospitalitzat a
l’hospital Arnau de Vilanova; un altre a la residència
Comtes d’Urgell de Balaguer;
els catorze residents del centre d’Àger, dels quals Salut
va confirmar ahir una mort;
i uns altres cinc de veïns de
Guissona, un dels quals a
l’Arnau.

Un lleidatà, atrapat
sense vol a Cambodja
❘ Lleida ❘ El lleidatà Miquel Monrabà es troba actualment a Cambodja, país del qual no pot tornar perquè la seua aerolínia ha
cancel·lat tots els vols a Barcelona. El dia 15 de març va rebre
una mail de la seua companyia
aèria cancel·lant el vol. Explica
a través d’un mail que ha aconseguit posar-se en contacte amb
l’ambaixada de Singapur, on li
han comunicat que no pot sortir de Cambodja fins d’aquí a
14 dies per seguretat. No obstant, passat aquest període no-
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generalitat

El conseller Bernat Solé va atendre ahir catalans a l’estranger.

❘ lleida ❘ L’associació Aremi
de Lleida, que atén persones amb paràlisi cerebral,
va afirmar ahir que “els professionals que cuiden els 42
malalts estan treballant amb
falta de material de protecció, com màscares i guants”,
per la qual cosa va fer una
crida per a qui en pugui disposar. De la mateixa manera,
professionals de la Fundació
Adesma també van demanar
màscares.

Les Cambres de
Comerç exigeixen
l’aturada de sectors
❘ barcelona ❘ El Consell General de les Cambres de Comerç de Catalunya va reclamar ahir l’aturada total dels
sectors no estratègics per fer
front a la pandèmia del Covid-19. En un comunicat, els
ens consideren que les mesures econòmiques anunciades pels governs són “totalment insuficients” per
evitar una alta mortalitat en
l’activitat empresarial. Proposen reduccions de lloguers
i exoneracions de la quota
d’autònoms.
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comunicacions incidències

Pobles del Segrià passen 22 hores
sense servei de telefonia ni internet

A la Granja d’Escarp, Seròs i Massalcoreig, des de dissabte al migdia || Deixen de
funcionar dispositius d’assistència i demanen el desplegament de la banda ampla
a. s

E. Farnell

❘ la granja d’escarp ❘ Els municipis
de la Granja d’Escarp, Massalcoreig i Seròs i alguns pobles de
la Franja es van quedar sense
servei de telefonia ni internet
des de dissabte a primera hora
de la tarda fins ahir al migdia.
Una situació que va provocar
les queixes dels veïns d’aquestes poblacions, especialment
en un moment de crisi sanitària com la del coronavirus.
L’alcalde de la Granja, Manel
Solé, va explicar que durant
aquests dies de confinament
des del consistori s’atén molts
veïns de la població a través
del telèfon fix, “una cosa que
ha estat impossible des de dissabte al no disposar d’aquest
servei”, va dir.
Fonts d’aquests municipis
van comunicar la incidència a
les empreses responsables perquè es pogués restablir el servei
com més aviat millor, ja que la
fallada de la telefonia fixa va
impedir també l’accés a internet
a través d’ADSL, i van apuntar
que els dispositius de teleassistència que persones grans
porten amb elles per avisar en
cas d’emergència van deixar de
funcionar.
Segons l’alcalde de la Granja,
les companyies no van poder
precisar què havia provocat
l’avaria, simplement van dir
que havia “caigut el sistema”,
i això també va afectar la cobertura de la telefonia mòbil.
Per a Solé, aquesta situació
posa a sobre de la taula la necessitat d’implementar el desplegament immediat de la fibra
òptica. En altres municipis que
ja disposen de banda ampla no
pateixen aquests problemes,
“que s’agreugen en una situació
d’emergència com la que vivim
actualment”, va dir.

paeria

El PP demana que
el pàrquing de
l’Arnau sigui gratuït
❘ lleida ❘ El portaveu del grup
municipal del Partit Popular a la Paeria, Xavi Palau,
ha demanat que mentre duri l’estat d’alarma l’ajuntament negociï un acord amb
l’empresa de l’aparcament de
l’Arnau perquè s’estableixi la
gratuïtat o bonificació parcial per a sanitaris i pacients.
També va demanar la desinfecció d’edificis.

defuncions

Enterraments i
incineracions,
abans de 24 hores
❘ lleida ❘ Els enterraments,
incineracions o donacions
a la ciència d’un cadàver es
podran fer sense haver d’esperar que faci vint-i-quatre
hores des de la mort, com
fins ara establia la llei, amb
independència que les causes de la mort siguin o no el
Covid-19. Segons va publicar
ahir el BOE, aquesta mesura
es mantindrà durant l’estat
d’alarma.
Vista panoràmica de la Granja d’Escarp des de la Creu del Calvari.

Les capitals de comarca, amb fibra òptica el 2020
n La Generalitat i la Diputació preveuen desplegar la
fibra òptica a totes les capitals de comarca aquest any
2020. A Lleida, set capitals
ja disposen de la banda ampla (la Seu d’Urgell, Balaguer,
Tremp, Mollerussa, Cervera,
Lleida i Tàrrega), i es preveu
que s’acabi la connexió de les
Borges Blanques, Sort, Solsona, Vielha i el Pont de Suert.
Generalitat i Diputació van
consensuar la necessitat de
desplegar fins a 1.538 quilòmetres de xarxa nous als pobles de Lleida.
De fet, van establir com a

objectiu comú portar la fibra
òptica a cada nucli de població
de les comarques de Lleida el
2023. Fer-ho suposarà tenir
1.500 quilòmetres de fibra,
primer fins a les capitals de
cada comarca i després als
municipis de cadascuna. En
les poblacions més aïllades o

Poblacions

Govern i Diputació
preveuen que el 2023
la fibra arribi a cada nucli
de població de Lleida

disseminades, on resulti econòmicament inviable aplicar
aquesta tecnologia, es plantejaran alternatives per a un
accés ràpid a internet com
la telefonia mòbil 4G. Això
suposarà una inversió de 40
milions per part del Govern
de la Generalitat i 40 més de
la Diputació de Lleida.
Disposar de banda ampla
s’ha convertit en una de les
principals reivindicacions dels
municipis que no en tenen, al
considerar-la cada vegada
més necessària per a l’activitat
econòmica i alhora per fixar
població al territori.

incendis

Cremen 4 hectàrees
de matolls a la
Guingueta d’Àneu
❘ La Guingueta d’Àneu ❘ Tres dotacions dels Bombers van
participar dissabte a la nit
en l’extinció d’un incendi de
matolls i canyes al municipi
de la Guingueta d’Àneu i a
Escalarre. A Penelles, una
dotació també va extingir
un altre incendi de vegetació agrícola al costat de la
carretera LV-3344, segons
van informar els Bombers de
la Generalitat.

