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les residències davant de l’alerta 
sanitària. Iniciatives solidàries 
i donacions de particulars, en-
titats i empreses contribueixen 
a pal·liar en una mesura o una 
altra l’escassetat de materials de 
prevenció. A Oliana, l’alcaldes-
sa, Carme Lostao, va explicar 
que voluntaris han confeccio-
nat màscares per a la residència. 
Una cosa similar succeeix en 
centres del Solsonès.

A la Seu d’Urgell, la residèn-

cia Llar de Sant Josep busca re-
baixar el risc de contagi reduint 
activitats que suposen compar-
tir objectes, com la pintura o 
els jocs de taula. Al seu lloc, en 
potencien d’altres a través de 
la música, com la gimnàstica, 
informa C. Sans. 

Aquestes precaucions se su-
men a les ja adoptades per les 
residències des de l’inici de 
l’alerta sanitària, com limitar 
la dotació de personal a l’estric-

tament necessari o restringir les 
visites als residents. Per tran-
quil·litzar tant aquests com els 
seus familiars i amics, i per re-
duir la tensió del confinament, 
diversos centres lleidatans han 
habilitat la possibilitat de comu-
nicar-se per videoconferència. 
També publiquen imatges i ví-
deos amb missatges d’ànim a les 
xarxes socials.

D’altra banda, la Llar de Sant 
Josep de Lleida, al carrer de la 

Mercè, ha fet una crida de re-
cerca de personal en cas que 
professionals de la residència 
cursin baixes. De moment, no 
incorporaran ningú.

Les residències geriàtriques han demostrat ser la baula més feble a la cadena de contagis del coronavirus en el 
conjunt de Catalunya i d’Espanya. A les comarques de Lleida, mitja dotzena de centres ja sumen més de quaranta 
contagis, mentre que les altres adopten precaucions addicionals com habilitar espais per a possibles infectats.

coronavirus geriàtricS

exercicis amb música a la Llar de Sant Josep de la Seu (esquerra) i un vídeo amb un missatge d’ànim a la terres de Ponent de Lleida.

llar terres De ponentllar De sant josep

n El Centre Geriàtric Llei-
da, a l’N-230 entre Lleida i 
Torrefarera, va decidir ahir 
confinar-se i vetar l’entrada 
de qualsevol persona men-
tre duri l’estat d’alarma. La 
directora, Carol Mitjana, va 
explicar que romandran en 
quarantena els 89 usuaris 
i els 24 empleats. “Primer 
vam restringir les visites als 
familiars, però veient com 
està afectant el coronavirus 
les residències, hem decidit 
fer un pas més i aïllar-nos 
per complet per protegir 
els padrins”. Va dir que ja 
van fer una gran comanda 
d’aliments i productes ne-
cessaris, però en cas que hi 
hagi escassetat es posaran 
en contacte amb els dis-
tribuïdors. Va confiar que 
aquesta iniciativa tingui un 
efecte “dòmino” i s’eviti que 
el coronavirus entri en més 
residències.

El Centre Geriàtric 
Lleida es confina 
amb els 89 residents  
i 24 treballadors

redacció
❘ lleiDa ❘ Les persones grans són 
les més vulnerables davant del 
coronavirus i moltes resideixen 
en geriàtrics, on han sorgit di-
versos brots de contagis. En el 
cas de les comarques de Llei-
da, mitja dotzena de centres 
sumen més de quaranta conta-
gis, malgrat que la xifra exac-
ta està encara per determinar. 
Mestrestant, altres residències 
per a la tercera edat adopten 
precaucions addicionals. Per 
fer un control de la situació, un 
equip d’infermers i tècnics de 
salut pública van començar ahir 
a comprovar l’estat de cada una.

La residència d’Àger ha estat 
fins ara la que més casos ha re-
gistrat, amb 14 residents enco-
manats, dels quals un va morir 
diumenge, i dos empleats afec-
tats. El consistori va instar ahir 
en un ban a confinar-se “qui 
hagi estat en contacte amb la 
residència”. 

A la Fuliola, el nombre d’in-
fectats al geriàtric es va elevar 
ahir de dos a més d’una desena; 
a la residència Talma de Juneda 
han donat positiu vuit residents 
i un empleat; els casos a la de la 
Pobla han passat d’un a quatre, 
mentre que hi ha cinc ancians 
i dos treballadors encomanats 
a la Llar de Sant Josep de Llei-
da. També hi ha hagut almenys 
un cas a la Comtes d’Urgell de 
Balaguer.

Al marge d’aquests episo-
dis, residències sense contagis 
fins ara extremen les precauci-
ons i es preparen per fer front 
a aquesta possibilitat. Així, el 
geriàtric municipal Mas Vell 
d’Agramunt habilita espai a la 
segona planta en obres per se-
parar residents si donen posi-

tiu, cada un en una habitació 
diferent, segons l’alcaldessa en 
funcions, Sílvia Fernández, in-
forma Segre Tàrrega. A Esterri 
d’Àneu, la residència també ha 
habilitat espais amb aquesta fi-
nalitat, igual que la del Pont de 
Suert. L’alcalde d’aquesta última 
localitat va destacar la neces-
sitat d’“estar preparats en cas 
que hi hagi algun cas dins de la 
residència”.

Aquest no és l’únic front per a 

el personal del centre geriàtric Lleida s’acomiada abans de confinar-se amb els residents.

maite monné

La baula més feble
Mitja dotzena de residències registren més de quaranta contagis || A Àger, la Pobla, la Fuliola, 
Lleida, Balaguer i Juneda, mentre que les altres estan prenent precaucions addicionals

meSureS addicionaLS
evitar que els residents 
comparteixin objectes i 
habilitar videoconferències 
són altres mesures

vídeo de Terres 
de Ponent

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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m. marquèS
❘ lleiDa ❘ Quaranta lleidatans vo-
luntaris estan fabricant peces 
amb impressores 3D per crear 
mascaretes que protegeixen to-
ta la cara, així com també tira-
dors de porta per evitar tocar 
els poms. A Catalunya s’han 
organitzat diversos grups a ca-
da província i en el de Lleida hi 
ha un centenar de persones, de 
les quals unes creen les peces 
i les altres s’encarreguen de la 
logística.

El coordinador a Lleida, Gui-
llem Belil, va explicar que “fa-
briquem el que ens ha aprovat 
el CatSalut, que són peces que 
es col·loquen en una pantalla 
de plàstic que cobreix tota la 
cara, ja que així els professio-
nals no han de posar-se ulleres, 
i uns tiradors per obrir les por-
tes perquè no tinguin contacte 
amb els poms”. Va dir que ja han 
entregat unes quaranta peces a 
l’hospital Santa Maria, però que 
ja en tenen unes 450 de prepa-
rades per entregar. “El centre 
ja disposa de les pantalles de 
plàstic i només ha de col·locar 
les peces perquè les màscares 
es puguin posar a la cara”, va 
explicar.

Va afegir que utilitzen el ma-

terial que té cadascú personal-
ment i temen que se’ls acabi. 
“Podem arribar a fer una vinte-
na de peces per a les mascaretes 
per dia i per persona, però no 
hem trobat un distribuïdor de 
material. De moment, el grup 
de Tarragona ens enviarà 50 
quilos i el del Vendrell 60 més, 
i gràcies a l’organització dels di-
ferents grups de Catalunya s’ha 
aconseguit material perquè els 
de Lleida en tinguem per a una 

coronavirus conSeqüèncieS a lleida

Horticultura Bellmunt va 
regalar ahir plantes al 
personal sanitari.

maite monné

redacció
❘ lleiDa ❘ La pandèmia de corona-
virus va causar ahir tres morts 
més a Lleida, de forma que ja 
són vuit els lleidatans morts pel 
Covid-19. Dos d’ells van morir 
a l’hospital Arnau de Vilanova 
i l’altre en un centre privat. Se-
gons fonts pròximes a la família, 
una seria una dona d’avançada 
edat de la Fuliola.

Segons les dades del depar-
tament de Salut a primera hora 
de la tarda d’ahir, es van confir-
mar trenta-vuit positius més, la 
qual cosa eleva a 201 els casos 
a Lleida. 

Dels infectats, hi ha cinc 
agents de la Guàrdia Urbana 
que es troben aïllats als seus do-
micilis, mentre que el que està 
ingressat al Vall d’Hebron con-
tinua greu però estable. També 
hi ha tres positius més a la Val 
d’Aran, de forma que ja són un 
total de deu, més de vint casos 
a l’Urgell i un regidor d’Ivars de 
Noguera, que es troba a l’UCI 
de l’Arnau (vegeu la pàgina 8).

Més de la meitat dels con-

Els morts a Lleida arriben a vuit, després de  
tres noves defuncions, i els contagiats són 201
La meitat estan hospitalitzats, 22 dels quals a l’UCI, i 5 agents de la Guàrdia Urbana de la capital donen 
positiu || Salut busca allotjament per als sanitaris que prefereixin no tornar al seu domicili

tagiats confirmats a Lleida es 
troben hospitalitzats, un total 
de 111. D’aquests, 58 es troben 
a l’Arnau –n’hi ha 41 d’estables 
en planta i 17 a l’UCI–; 23 són 
a l’hospital Santa Maria –18 es-
tables en planta i cinc a l’UCI–; 
cinc persones estan estables a 

l’Espitau Val d’Aran; 16 estan 
ingressats, també estables, a 
l’hospital de Tremp; una per-
sona és a la Fundació Sant Hos-
pital de la Seu d’Urgell estable 
en planta; una altra a l’Hospital 
de Cerdanya i un total de set es 
troben ingressats en centres pri-

vats. En canvi, tres persones que 
estaven ingressades a l’Arnau 
han rebut l’alta. Els principals 
brots afecten les residències, 
amb un total de sis (vegeu la 
pàgina 3). 

Mentrestant, Salut va repartir 
material de protecció als profes-
sionals dels Centres d’Atenció 
Primària (CAP) procedent de 
donacions dels instituts Torre 
Vicens, Escola del Treball, La 
Segarra i el centre Ilerna. Es 
tracta d’ulleres, ulleres hermèti-
ques, bates, guants i mascaretes 
ffp3 (màxima protecció).

D’altra banda, Salut està bus-

cant allotjament per a aquells 
sanitaris que prefereixin no tor-
nar als seus domicilis per evitar 
contagiar els seus familiars. A 
més, el departament continua 
treballant en la previsió de 
llits d’hotel disponibles a les 
comarques.

D’altra banda, CatSalut no 
descarta tancar alguns CAP a 
Catalunya per “poder concen-
trar recursos”, si bé la decisió 
encara no està presa, tal com 
va explicar el director del servei 
CatSalut, Adrià Comella, que 
no va precisar quins serien els 
centres afectats.

Quaranta lleidatans fabriquen 
amb 3D mascaretes per a hospitals
N’han donat 40 al Santa Maria i preveuen entregar-ne centenars més

Jordi, amb una de les muntures per a les mascaretes.

setmana més”. D’altra banda, 
va assenyalar que un altre dels 
problemes és que els voluntaris 
viuen en diferents municipis, la 
qual cosa complica la distribu-
ció. Tot i així, va dir que “in-
tentarem recollir tot el mate-
rial possible que ja està fet per 
repartir-lo als centres sanitaris 
com més aviat millor”.

Un altre dels voluntaris, Jor-
di Quillez, va explicar que la 
idea va sorgir de coronavirus-
makers.org “perquè qui tingui 
impressores 3D a casa, que en 
el meu cas és per afició, puguem 
ajudar el personal sanitari a fa-
bricar material de protecció”. 
Va dir que ell va començar a 
fabricar les muntures per a les  
mascaretes la setmana passada.

n La portaveu de CCOO a 
l’Arnau, Amparo Loren, va 
afirmar ahir que no es costeja 
el menjar als metges que es-
tan en torn de guàrdia de 24 
hores. “Aquesta mesura es 
va aplicar en les retallades 
del 2012 i, abans que arribés 
l’estat d’alarma, teníem cons-
tància que altres hospitals de 
l’ICS com el Vall d’Hebron, 
Bellvitge i el Trueta de Gi-
rona ho havien revertit”, va 
explicar, i va afegir que “vam 
demanar a la gerència que 
també s’apliqués a l’Arnau, 

però no ho va fer i va arribar 
la pandèmia del coronavirus, 
que ha comportat que hi hagi 
altres torns de guàrdia de 12 
hores.” Va dir que “metges 
que feien les guàrdies de 24 
hores es van sorprendre al 
veure que a la cafeteria sí que 
es pagava el menjar dels de 
la guàrdia de 12 hores, fet 
que van considerar injust”. 
Per la seua part, Salut va as-
segurar que “no hi ha cap 
problema a solucionar-ho, 
ja que la prioritat ara són els 
professionals”.

CCOO denuncia que no es paga  
el menjar a metges de guàrdia

una mascareta feta en 3d.
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coronavirus comarqueS

una treballadora del consell de l’urgell preparant l’entrega de les targetes moneder.

c.c.u.

redacció / Segre tàrrega
❘ lleiDa ❘ Les targetes moneder 
per als beneficiaris de les be-
ques de menjador de les escoles 
de Lleida han arribat ja a nou 
comarques, mentre que tres en-
cara les esperen. Aquestes es 
podran utilitzar per comprar 
menjar i tenen per objectiu ga-
rantir aliments als nens de fa-
mílies amb pocs recursos men-
tre els centres educatius estan 
tancats per l’alerta sanitària. 
S’entregaran a més de 8.200 
escolars de Lleida, dels quals 
5.000 viuen al Segrià. El mètode 
d’entrega canvia d’una comar-
ca a l’altra. Així el consell de la 
Ribagorça dóna cita a les famí-
lies amb intervals de deu minuts 
perquè les recullin a la seu de 
la corporació, mentre que al Pla 
una empresa de repartiment les 
distribuirà a partir d’avui a 520 
beneficiaris.

A la majoria de comarques es 
farà a través dels ajuntaments. 
És el mètode que han elegit els 
consells de les Garrigues, Se-

garra, Urgell, Alt Urgell, Solso-
nès, Segrià i Noguera. Les dos 
últimes encara no les han rebut 
i preveuen que arribin avui. Ai-
xí, els consells de les Garrigues 
i l’Urgell preveuen començar 
avui el repartiment de les tar-
getes i la Segarra preveu acabar 
avui l’entrega. 

Així mateix, tècnics dels 
ajuntaments s’encarregaran del 
repartiment de les 328 targetes 
moneder de l’Alt Urgell. Per la 

Les targetes menjador arriben a  
9 comarques i 3 encara les esperen
Mentre uns consells les entreguen directament, d’altres ho deleguen als ajuntaments 
|| En repartiran a més de 8.200 beneficiaris, la major part dels quals al Segrià

el repartiment de les targetes al consell de l’alta ribagorça.

c.c.a.r.

seua part, el consell del Sobirà 
analitzava ahir a la tarda el mè-
tode d’entrega que s’aplicarà. Al 
Jussà, tècnics del consell van 
iniciar el repartiment en els dos 
punts de distribució que s’han 
establert a Tremp i la Pobla de 
Segur.

Així mateix, el Conselh Ge-
nerau d’Aran tampoc no ha-
via rebut ahir les 45 targetes 
moneder que corresponen als 
alumnes de la Val. El síndic, 
Paco Boya, va assegurar que a 
causa de la crisi sanitària gene-
rada pel coronavirus el govern 
aranès ha planejat un disposi-
tiu per repartir aliments als que 
no poden anar a recollir-los al 
banc d’aliments i un altre que 
s’encarrega del proveïment de 
medicaments.

alimentS
Segrià i Noguera preveuen 
rebre en els propers dies  
les targetes, que s’hauran 
d’utilitzar en supermercats

Esterri i Alpicat 
desinfecten carrers
❘ alpicat/eSterri ❘ Esterri i Al-
picat desinfecten carrers i 
enclavaments com zones sa-
nitàries, comercials i consis-
toris, igual que contenidors i 
mobiliari urbà.

El municipalisme vol 
més confinament
❘ lleiDa ❘ L’Associació Catalana 
de Municipis, la Federació 
de Municipis de Catalunya i 
l’Associació de Micropobles 
de Catalunya han elaborat 
un manifest conjunt per de-
manar infraestructures sa-
nitàries, ajuts a treballadors 
i famílies necessitades i un 
confinament més estricte.

Segon dilluns de      
mercat a Tàrrega
❘ tàrrega ❘ Tàrrega va celebrar 
ahir, per segon dilluns con-
secutiu, el mercat setmanal 
amb només una desena de 
parades d’alimentació. Es 
van distribuir mantenint la 
distància reglamentària, in-
forma Segre Tàrrega.

Multes a Agramunt per 
sortir al carrer a 5 veïns
❘ agramuNt ❘ La Policia Local 
d’Agramunt va inspeccio-
nar la setmana passada 11 
comerços, va identificar 87 
personis i 17 vehicles i va 
cursar 5 denúncies per no 
respectar el confinament.

La Diputació aclareix 
dubtes als consistoris
❘ lleiDa ❘ La Diputació ha infor-
mat les alcaldies sobre com 
afectaran els decrets de l’Es-
tat i la Generalitat arran de 
la pandèmia de coronovirus 
al cobrament de taxes i im-
postos municipals.

Un ERTO afectarà Món 
Natura Pirineus
❘ lleiDa ❘ Un ERTO afectarà 
els treballadors de MónNa-
tura Pirineus, que gestiona el 
centre de fauna de les Planes 
de Son.

D.ll.

Desinfecció als edificis de la Diputació ■ La Diputació va iniciar 
ahir els treballs de desinfecció intensiva de totes les seues ins-
tal·lacions i edificis, inclosos l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) 
i la Caparrella, que prosseguiran fins dijous.

Soses dóna les 
gràcies als 
escombriaires
❘ SoSeS ❘ Els operaris encarregats 
de la recollida d’escombraries 
porta a porta a Soses s’han tro-
bat aquests dies amb mostres 
d’agraïment dels veïns per la 
seua tasca, ja que aquest servei 
domiciliari és una de les presta-
cions bàsiques que es mantenen 
durant l’estat d’alerta. 

Es tracta de dibuixos i manu-
alitats que han fet els més petits 
de les cases i que han penjat de 
les parets i enganxat als cubells 
on es dipositen les escombraries 
orgàniques, la fracció resta i la 
selectiva. un dibuix d’agraïment dels veïns de Soses.
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Imatge dels tres infractors, un dels quals a la paret.

agents rurals

redaccIó
❘ vielha/tremp ❘ El Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya ha 
ordenat el tancament del jutjat 
de Vielha després que un ad-
vocat habitual que va estar a 
les instal·lacions el 10 de març 
passat hagi donat positiu per 
coronavirus. A més del tanca-
ment, el president del TSJC, 
Jesús María Barrientos, ha or-
denat el confinament de tots els 
treballadors durant un mínim 
de 15 dies i que sigui la jutge 
de Tremp la que assumeixi els 
casos urgents corresponents a 
Vielha.

Segons va informar ahir el 
TSJC, l’ordre és del 20 de març 
passat i l’aïllament del personal 
del jutjat de Vielha serà com a 
mínim fins al dia 25, 15 dies 
després del possible contacte 
amb el lletrat, encara que es 
podria allargar. Segons la ins-
trucció, el confinament ha estat 
ordenat per l’autoritat sanitària 
després de detectar-se el cas 
positiu i insta els funcionaris, 
així com la jutge titular de Viel-
ha, a quedar-se en quarantena 
aïllats fins al 25 de març vinent, 
tret del que decideixin els met-
ges en cas que algun d’ells pre-
sentés símptomes. 

Així mateix, el TSJC ha 
demanat al departament de 
Justícia que dugui a terme 
una neteja i desinfecció de les 
dependències del jutjat de Vi-

elha “com més aviat millor”. 
En aquest sentit, demana a la 
conselleria que informi la presi-
denta de l’Audiència de Lleida 
i el TSJC quan aquesta neteja 
s’hagi dut a terme.

És el segon jutjat lleidatà que 
ha de parar la seua activitat a 
causa de la crisi del coronavi-
rus. Fa una setmana, el jutjat 
d’Instrucció número 4 de Lleida 

va haver de ser posat en qua-
rantena després que el jutge 
donés positiu pel Covid-19. La 
situació es va produir el cap de 
setmana anterior, ja que el jut-
jat es trobava en funcions de 
guàrdia, per la qual cosa va ha-
ver de ser reemplaçat pel jutjat 
d’Instrucció 2. 

El positiu va provocar au-
tomàticament l’aïllament de 

tots els treballadors de l’òrgan 
judicial així com dels agents 
dels Mossos d’Esquadra des-
tinats al trasllat de detinguts 
que estaven de servei durant 
la guàrdia del cap de setmana. 
Dijous passat, la conselleria de 
Justícia va desinfectar la zona 
del jutjat d’Instrucció 4, per la 
qual cosa les instal·lacions ja 
estaven operatives.

Imatge d’arxiu del Jutjat de Vielha, el personal del qual ha estat posat en quarantena.

segre

Ordenen el tancament del jutjat de 
Vielha arran d’un cas de coronavirus
Un advocat que habita a les dependències ha donat positiu i posen en quarantena 
tot el personal || La jutge de Tremp n’assumirà els casos més urgents

tribunals salut emergències
cga

els Pompièrs a Tredòs.

Sufoquen  
un incendi en 
una casa en 
obres a Tredòs
redaccIó
❘  naut aran ❘  Els Pompièrs 
d’Aran van sufocar diumen-
ge a la nit un incendi en una 
casa en obres a Tredòs, nucli 
de Naut Aran. Els Pompièrs 
van rebre l’avís a les 20.30 
hores i van desplaçar dos do-
tacions al lloc, que van tre-
ballar durant dos hores en 
l’extinció de l’incendi, en el 
qual no hi va haver ni ferits 
ni desallotjats. 
    D’altra banda, els Bom-
bers de la Generalitat van 
acudir ahir la migdia a una 
casa de Barbens després de 
declarar-se un incendi de xe-
meneia. Dos dotacions van 
acudir a les 13.00 hores a una 
masia situada a la partida el 
Bullidor. El foc va afectar 
l’interior de la instal·lació i 
els Bombers el van donar per 
extingit cap a les 13.40 hores. 
Posteriorment, van revisar la 
instal·lació, que no va patir 
danys estructurals. No hi va 
haver desallotjats.

UGT vol mesures  
per a les presons

pandèmia

❘ lleiDa ❘ UGT Presons ha de-
manat al departament de Jus-
tícia incrementar la seguretat 
dels funcionaris en les pre-
sons catalanes. El sindicat 
exigeix que es facin proves 
del Covid-19, més mitjans i 
confinar els interns en mò-
duls, entre altres coses.

Multats per  
pescar a Utxesa

confinament

❘ lleiDa ❘ Els Mossos d’Esqua-
dra han denunciat tres ho-
mes al Segrià que van ser 
sorpresos quan tornaven de 
pescar al pantà d’Utxesa, in-
complint les prohibicions de 
l’estat d’alarma. 
    A més, els tres individus 
viatjaven al mateix cotxe, 
quan només es pot viatjar 
individualment.

Tres multats per          
escalar a Santa Linya  
en ple confinament

rurals estat d’alarma

redaccIó
❘ santa linya ❘ Els Agents Rurals 
van denunciar diumenge per 
saltar-se el confinament tres 
homes que van ser sorpresos 
mentre practicaven escalada a 
la Cova Gran de Santa Linya al 
municipi de les Avellanes, a la 
Noguera. Els Rurals van prac-
ticar diumenge un total de 59 
inspeccions a Catalunya i van 
acabar interposant un total de 
17 actes. A aquestes infracci-
ons, cal sumar les 13 que es van 
notificar dissabte en 59 iden-
tificacions. És a dir, durant el 
cap de setmana van aixecar 30 
actes a persones que es van sal-
tar el confinament sense motiu 
acreditat. 
     L’escalada és una de les ac-
tivitats prohibides per l’estat 
d’alarma, que ha restringit 

qualsevol activitat de lleure en 
espais a l’aire lliure i el medi 
natural. D’aquesta forma, tam-
poc no es poden fer passejades 
o senderisme (amb mascotes o 
sense), acampar i altres activi-
tats com parapent, caiac, caça 
i pesca continental. Tampoc no 
es pot participar en barbacoes o 
pícnics. Només estan permesos 
els desplaçaments per anar al 
lloc de treball (finques agríco-
les, instal·lacions ramaderes, 
explotacions forestals i nuclis 
zoològics), la crema de restes 
vegetals agrícoles degudament 
autoritzades i altres causes 
de força major que es puguin 
justificar. 
    Els Rurals també han tancat 
zones concretes per vetar l’ac-
cés als ciutadans en refugis a 
Aigüestortes o la Vall Fosca.
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