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La xifra d’infectats i morts pel coronavirus a Lleida va marcar ahir un nou màxim diari, amb 58 positius
i cinc defuncions, per la qual cosa la pandèmia ja ha segat tretze vides. La jornada també va ser negra en
el conjunt d’Espanya, amb 514 morts, per la qual cosa el nombre total fins al moment s’eleva a 2.696.
balanç

coronavirus

Tràgica corba ascendent
Lleida registra una altra jornada negra de xifres rècord, amb 5 morts més i 58 positius més ||
L’Arnau i el Santa Maria decidiran per criteris mèdics i deontològics si intuben ancians
dades de la pandèmia
LLEIDA

EVOLUCIÓ DEL COVId-19 a LLEIDA
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z La província va registrar ahir la
seua pitjor jornada des de l’inici
de la pandèmia amb cinc morts i
58 nous casos, les xifres més altes
fins ara en els dos camps. Dels 259
infectats, 149 estan ingressats en
hospitals i 27 es troben a la Unitat de Cures Intensives. D’altra
banda, ahir es va donar l’alta a sis
hospitalitzats.
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z Catalunya va sumar ahir més de
2.000 nous casos i gairebé 200
morts. En total hi ha 1.274 altes.
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z Espanya va registrar més de 500
morts ahir i 6.000 casos més. S’han
curat 3.976 persones.
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Xifres provisionals segons el recompte de cada autonomia
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CASOS DE CORONAVIRUS PER COMUNITAT AUTÒNOMA
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z Itàlia va reduir per segon dia consecutiu el nombre d’infectats, però
les defuncions van repuntar.
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Informació sobre el coronavirus al web http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/
redacció

❘ lleida ❘ Lleida va viure ahir
l’augment diari més important
de la pandèmia de coronavirus,
igual que a Espanya i es van registrar xifres rècord de morts en
24 hores. A la província, van
morir cinc persones i a l’Estat,
514 (vegeu la pàgina 15). Així,
a Lleida ja són 13 els morts per
Covid-19, mentre que la jornada
també va registrar la xifra més
alta fins ara de nous casos, amb
un total de 58, per la qual cosa
els infectats són 259. En aquest
sentit, Cervera va confirmar sis
i la Val d’Aran, dos (vegeu la
pàgina 8).
Segons les dades de Salut de
primera hora de la tarda d’ahir,
un total de 149 persones estan
ingressades. D’aquestes, 90 es
troben a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, de les quals 68
estan estables en planta i 22 són
a l’UCI. Unes altres 25 persones
estan ingressades a l’hospital
Santa Maria, de les quals 20
estan estables en planta i cinc
a l’UCI; i 10 persones són en
centres privats.
A l’Espitau Val d’Aran hi ha
ingressades set persones, totes
estables en planta; 14 més són
a l’hospital de Tremp; dos més
a la Fundació Sant Hospital
de la Seu estables en planta, i
una altra es troba ingressada a
l’Hospital de Cerdanya, també
estable en planta.

Respecte als deu malalts que
es troben en clíniques privades
de Lleida ciutat, hi van acudir
directament, ja que Salut no
derivarà pacients fins avui.
En concret, en traslladarà una
quinzena. A més, s’està buscant
un hotel perquè aculli malalts

estudiants

Salut contacta amb
estudiants d’Infermeria
i Medicina com a
auxiliars sanitaris

que portin vuit dies ingressats
i evolucionen bé i és possible
que el centre sociosanitari Jaume Nadal Meroles també aculli
infectats, però en un nombre
limitat.
D’altra banda, el departament s’ha posat en contacte amb
estudiants de quart d’Infermeria
i de sisè de Medicina perquè puguin donar suport als sanitaris.
Així mateix, el CAP de Prat de
la Riba i el CAP de la rambla
Ferran han ampliat l’horari de
les radiografies per atendre persones amb símptomes per veure si estan desenvolupant una

pneumònia. La setmana que ve
també faran radiografies en els
CAP de Mollerussa, Tàrrega i
Balaguer.

Protocol deontològic
En un altre ordre, els professionals de l’Arnau i el Santa Maria
decidiran amb criteris clínics i
per qüestions deontològiques si
ingressen o no a l’UCI els grans.
És previst que hi hagi un protocol per a aquests casos aquesta
setmana, però metges van assenyalar que els majors de 70
anys amb un pronòstic greu és
“dubtós” que millorin.

en primera persona

“Al meu pare, de 79 anys, no l’intubaran si empitjora”
n “Els meus pares estan hospitalitzats per coronavirus des
de fa poc més d’una setmana.
La meua mare té 72 anys i el
meu pare 79”, explica un veí
de Lleida, J.M., que desconeix
com s’han infectat els seus
progenitors. “Fins dilluns,
els dos estaven junts en una
habitació de l’hospital Arnau,
però la meua mare va empitjorar i la van traslladar a l’UCI
de l’hospital Santa Maria.
Llavors, un metge de l’Arnau
em va dir que si el meu pa-

re empitjora no el portaran a
l’UCI perquè l’intubin a causa
de la seua edat i del seu historial mèdic”, va lamentar, i va
subratllar que “si l’Arnau es
trobés en una situació de col·
lapse extrem podria entendre
que es faci un cribratge, però
tinc entès que fins ara no és
així”. Respecte a la seua mare,
va explicar que no “ens donaran informació sobre la seua
evolució fins a un termini de
24-48 hores, però ens han dit
que no esperem bones notíci-

es”. Davant d’aquesta situació,
J.M. va fer una crida que totes
les persones grans es cuidin
i no surtin de casa, “perquè
són les més vulnerables i el
virus els pot matar”. Malgrat
tot, “va agrair” que mentre
els seus pares estaven junts a
l’Arnau ell podia entrar amb
equip de protecció a l’habitació. “La condició era que no
podies sortir i quan ho feia havia d’anar cap al meu domicili
a dutxar-me i a rentar tota la
meua roba.”

Sis persones
reben l’alta a
Lleida en les
últimes 24 hores
n Encara que la situació
de la pandèmia de coronavirus és crítica a Lleida,
també hi ha bones notícies
i és que ahir Salut va donar l’alta a sis persones.
Quatre d’elles estaven ingressades a l’hospital de
Tremp i, segons assenyalen fonts sanitàries, poden
seguir el tractament fora
del centre, una que estava
hospitalitzada a l’Arnau
de Vilanova i una altra
que es trobava en un centre privat.
Aquestes sis persones
cal sumar-les a les altres
tres que eren a l’Arnau de
Vilanova i dilluns també
van poder tornar als seus
domicilis.
Des de l’inici de la pandèmia del coronavirus,
s’han comptabilitzat un
total de 1.274 altes hospitalàries a Catalunya,
519 només en la jornada
d’ahir. D’altra banda, a Espanya ja han estat donades d’alta un total de 3.794
persones infectades.
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Mor la veïna de l’Urgell que va donar
la primera alarma del coronavirus

La dona de Castellserà que va alertar del viatge a Benidorm, amb un altre mort de
Corbins || Mor un dels ancians de la residència geriàtrica de la Pobla de Segur
segre tàrrega

segre tàrrega / redacció

❘ castellserà ❘ La veïna de l’Urgell
que va donar la primera alarma sobre casos de coronavirus
a Lleida va morir dilluns als 84
anys a l’Arnau de Vilanova de
Lleida, on estava ingressada
des del dia 9 després que una
prova revelés que estava contagiada. Així ho van corroborar
ahir fonts properes a aquesta
habitant del municipi de Castellserà, que va posar les autoritats sanitàries sobre la pista
d’un viatge de l’Imserso a Benidorm, que va resultar ser un dels
principals focus de propagació
del Covid-19 a les comarques
lleidatanes.
Aquesta veïna va alertar els
serveis d’emergències el 8 de
març. Els va explicar que, després de viatjar a Benidorm, patia alguns símptomes de contagi
del coronavirus. Aquell mateix
dia havia mort una altra dona
de 83 anys de Castellserà, que
també s’havia inscrit en el viatge de l’Imserso. Després de
la defunció es van activar protocols contra la propagació del
virus i una desena de veïns del
carrer Urgell que havien estat
en contacte amb la dona van
quedar confinats dotze hores.
Proves posteriors van descartar el 8 de març que ella fos
portadora del coronavirus. En
canvi, sí que ho van detectar
en la veïna que va morir finalment dilluns passat. L’última

Imatge del cordó policial que van fer els Mossos d’Esquadra el 8 de març passat a Castellserà.

dada coneguda sobre contagis
vinculats al viatge de l’Imserso
a Benidorm era de 28 afectats.
A més, ahir es va confirmar la
mort d’un altre dels participants
en el viatge. Es tracta d’un home d’avançada edat que vivia
a Lleida però que era originari
de Corbins.
Després d’aquest viatge, les
residències sumen gran part dels
contagis a les comarques lleida-

tanes, amb almenys quaranta
fins ara (vegeu SEGRE d’ahir).
A Àger, amb 16 contagis (14 residents i dos empleats) i part del
personal de baixa, el consistori
va agrair ahir l’ajuda dels voluntaris de la localitat i va fer
una crida per trobar nous treballadors per a la residència. Així
mateix, a Juneda, on s’han registrat vuit casos, sis corresponen a la residència Talma i dos

a veïns de la localitat (un d’ells
hospitalitzat i un altre a casa).
Ahir també es va confirmar la
mort per coronavirus d’un dels
ancians de la residència de la
Pobla que estava ingressat a
l’Hospital del Pallars. Es tracta d’un home d’uns 85 anys
d’edat. Val a recordar que en
aquest geriàtric del Jussà s’han
confirmat almenys quatre casos
de Covid-19.
c. sans

l’eliminació de la recollida de
mobles i objectes voluminosos,
a la desinfecció de contenidors,
i a la dotació de més dipòsits
de la fracció paper i cartró en
alguns punts del municipi de la
Seu d’Urgell.
Fonts de la MEU van justificar l’increment de contenidors
“per evitar el desbordament”
dels existents. El carrer Major
de la capital de l’Alt Urgell és
un dels punts en els quals l’en-

Horaris

La MIGRAUM avança dos
hores l’acabament de la
jornada i desinfecta cada
setmana els contenidors

n Els casos de coronavirus a la Val d’Aran s’eleven ja a 12 després que el
Conselh Generau confirmés ahir dos nous contagis. Aquests dos pacients
es troben ingressats a
l’Epitau de Vielha, encara que la majoria es troben
aïllats als seus respectius
domicilis.
A més, el tinent d’alcalde de Naut Aran David Torres està ingressat a
l’UCI de l’hospital Arnau
de Vilanova de Lleida després de donar positiu (vegeu SEGRE de dissabte).
Fonts pròximes van assegurar que la seua evolució
és favorable.

“Reparteixo
pa i en pobles
em reben com
un heroi”
Un forner serveix
més de 20 nuclis

Com a mesura de prevenció pel Covid-19
c. sans

n L’alcalde de Cervera,
Ramon Augé, va confirmar ahir els sis primers
casos de coronavirus a la
capital de la Segarra. El
primer edil va explicar
que els contagiats, que
no són greus, es troben
confinats als seus propis
domicilis.
D’altra banda, la Paeria
no atorgarà noves llicències d’obres i ha suspès
les obres que es duguin a
terme al costat del CAP i
les farmàcies. A més, la
Policia Local i els Mossos
d’Esquadra ja han imposat
8 i 10 sancions, respectivament, per no respectar
el confinament.

Una dotzena de
contagis a la Val
i un edil a l’UCI

La Seu redueix a la meitat
els dies de recollida de
l’orgànica i el cartró
❘ La seu d’urgell ❘ La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet
(MEU), que s’encarrega de la
gestió dels residus dels municipis del nord de la comarca de
l’Alt Urgell, ha reduït a la meitat els dies de recollida de les
fraccions d’orgànica i resta, i de
paper i cartró.
L’ens, que fins a l’inici de la
crisi sanitària feia la recollida
sis dies a la setmana (de dilluns
a dissabte), limita ara el servei
a tres dies.
Els operaris d’Urbaser, concessionària del servei, fan la
recollida els dimarts, els dijous
i els dissabtes. La mesura, per
evitar la propagació del Covid-19, se suma al tancament
del servei de la deixalleria, a

Confirmen els
primers sis casos
a Cervera

x. santesmasses

La Mancomunitat ha instal·lat més contenidors.

titat ha reforçat els equips. La
plantilla de treballadors s’ha
reorganitzat per torns, segons
van indicar les mateixes fonts,
de manera que no s’ha aplicat
cap reducció de personal.
Així mateix, la Mancomunitat Intermunicipal de Gestió de
Residus de l’Alt Urgell Meridional (MIGRAUM), que s’encarrega de la gestió dels municipis

del sud de la comarca, manté
activa i sense modificar la recollida de totes les fraccions. Jordi
Pasques, gerent de l’entitat, va
explicar que els cinc operaris
finalitzen la jornada dos hores abans del que és habitual,
“com a fórmula de conciliació
laboral i familiar”, i que fan cada setmana la desinfecció dels
contenidors.

❘ guissona ❘ El centenari forn
C a l C a rlos de Gu is sona
distribueix pa a més d’una
vintena de petits pobles de
la plana de Guissona en els
quals no hi ha cap comerç.
El responsable, Carlos Solé,
explica que després de l’estat d’alerta pel Covid-19 “em
reben com si fos un salvador”. No és tant el fet que ha
vist créixer la demanda, sinó
la por dels més més grans a
quedar-se sense proveïment.
Alguns veïns grans fins i tot
li encarreguen altres productes bàsics. “Em podries portar també unes tomates o arròs o pollastre...”, enumera.
La situació d’emergència i la
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Imposen 140 multes un dia per
saltar-se l’ordre de confinament.
p.

www.segre.com/comarques
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Municipis del Pla paralitzen pagar
guarderies i la taxa de terrasses.
p.
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turisme coronavirus

El turisme confia a recuperar-se a l’estiu un
cop perduda la campanya de Setmana Santa

Es preveien ocupacions de fins al 100% en alguns establiments || La pandèmia també va obligar a
tancar pistes d’esquí i va avançar el final d’una temporada que hauria sigut la millor de la història
x. rodríguez

❘ lleida ❘ El turisme confia a recuperar-se a l’estiu de les pèrdues
que ha generat la pandèmia del
coronavirus, que ha paralitzat
el sector i ha arruïnat la campanya de Setmana Santa, un
dels moments de l’any de més
afluència de visitants a les comarques de Lleida. Això es deu
al fet que l’Estat allargarà l’estat
d’alarma pel Covid-19 fins al 12
d’abril, un dia abans del Dilluns
de Pasqua. Per a aquestes dates,
es preveien ocupacions de fins al
100% en alguns establiments de
la demarcació, ara tancats per
la pandèmia.
El president de la Federació
d’Hostaleria a Lleida, Josep
Castellarnau, va explicar ahir
que “ja teníem assumit que es
perdria la campanya de Setmana Santa” i va avançar que ja
tenen la mirada posada en l’estiu. Va assegurar que “el cavall
de batalla” quan la pandèmia
remeti serà “que la gent estigui
curada i amb ganes de sortir”, a
banda de fer les contractacions
necessàries per a la temporada.
Per la seua part, el responsable de promoció del Patronat
de Turisme de la Diputació, Juli
Alegre, es va mostrar optimista
de cara a la temporada d’estiu i
va assegurar que “tornarem a
donar els millor del nostre territori”. El Covid-19 va obligar a
tancar pistes d’esquí i Alegre va
assenyalar que aquesta “hauria
pogut ser la millor temporada
de la història”. Aquesta campanya s’havien registrat diversos
caps de setmana de rècord i el

les claus

Suspendre el lloguer
z La Federació d’Hostaleria de
Lleida va demanar ahir suspendre el lloguer de locals mentre
duri la crisi del coronavirus,
que ha obligat a tancar els establiments. Van assegurar que
compten amb arguments legals per sol·licitar-ho, ja que en
el Codi Civil es recull l’exoneració de rendes a causa de força
major. “És una mesura d’especial urgència per a un sector amb
una estructura financera fràgil”,
van assegurar.

Conseqüències del Covid-19

Imatge del riu Noguera Pallaresa al seu pas per Sort ahir, sense cap barca.

ràfting

Paralitzat el conveni que
garanteix el cabal de la
Noguera Pallaresa per a
la pràctica del ràfting
22 de febrer hi va haver 10.000
esquiadors al Sobirà i la Ribagorça. Estava previst que la temporada acabés el 13 d’abril, l’endemà de la pròrroga de l’estat
d’alarma.

balanç aigües

Gairebé el doble de neu
al Pirineu que fa un any
E. Farnell

❘ Lleida ❘ El Pirineu de Lleida
acumula actualment fins a 935
hectòmetres cúbics de neu en
capçalera, gairebé el doble que
fa un any. Segons les dades de
la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre (CHE), les conques
de la Noguera Ribagorçana i la
Noguera Pallaresa acumulen
167 i 340 hectòmetres cúbics
en forma de neu, quan l’any
passat aquesta xifra era de 74
i 112 hectòmetres cúbics. Men-

trestant, a la capçalera del riu
Segre s’acumulen fins a 115
hectòmetres cúbics en forma de
neu, 134 a la Valira i fins a 179
a la Garona a Aran. En tots els
casos se supera la reserva mitjana dels últims cinc anys, segons
dades de la CHE. D’altra banda, el fred i la neu tornen a les
comarques del Pirineu lleidatà
a partir d’avui amb nevades en
cotes de 600 metres. S’espera
que la pluja sigui protagonista
avui al pla de Lleida.

Un altre dels sectors afectats
per la crisi sanitària del coronavirus són els esports d’aventura, que han ajornat l’inici de la
temporada, que estava previst
per al passat dia 14. El responsable de l’Associació d’Empreses
d’Esports d’Aventura del Sobirà,
Flòrido Dolcet, va explicar que
s’han cancel·lat el 90% de les
reserves i va augurar que “la
recuperació serà lenta”.
Dolcet va apuntar que “les
plantilles són fixes d’un any a
l’altre i esperem poder comp-

tar-hi”. Així mateix, s’ha paralitzat el conveni amb Endesa per
assegurar cabal a la Noguera
Pallaresa per a la pràctica del
ràfting.
Val a recordar que gran part
dels establiments hotelers preparen ERTO per la paralització
del sector. La mesura afectaria
la major part dels 10.000 treballadors de l’hostaleria a Lleida.
D’altres van optar per donar per
acabada la temporada anticipadament, com ja va avançar
SEGRE

z La crisi del Covid-19 ha provocat el tancament d’hotels, càmpings, cases de turisme rural,
bars i restaurants de Lleida. A
més, l’estat d’alarma s’allargarà
fins al 12 d’abril, per la qual cosa
s’ha perdut la campanya de Setmana Santa.

Mirada posada en l’estiu
z El turisme té ja la mirada posada a l’estiu. No obstant, asseguren que perquè el sector pugui recuperar-se de la paralització serà necessari que la “gent
estigui curada i tingui ganes de
viatjar”.

Esports d’aventura
z Els esports d’aventura han
ajornat l’inici de la temporada.
El Covid-19 també ha provocat
que s’hagin anul·lat el 90% de
les reserves.

esdeveniments calendari

Els Tres Tombs
d’Anglesola, ajornats
segre tàrrega

❘ anglesola ❘ La Societat de Sant
Antoni Abat d’Anglesola va
anunciar ahir l’ajornament
fins a nou avís de la trenta-sisena edició de la festa dels Tres
Tombs, prevista per als dies 17,
18 i 19 d’abril.
Es tracta d’una de les festes més destacades d’aquest
municipi de l’Urgell, que l’any
passat va reunir a la desfilada
86 carruatges i un centenar de
cavalleries. A Tàrrega també

s’ha ajornat la Festa de l’Arbre
al parc de Sant Eloi, mentre
que Preixana va anunciar ahir
la suspensió de la Processó de
la Soledat del Divendres Sant
i la cinquantena edició de
l’Aplec de Montalbà, previst
per al Dilluns de Pasqua.
A la Pobla de Segur, l’ajuntament també va decidir ahir
ajornar el festival gastronòmic
Vianda, previst per al 2 maig,
i el celebrarà el proper 26 de
setembre.

Tàrrega ajorna a juliol
el pagament de taxes
❘ tàrrega ❘ Tàrrega ha ajornat
fins al juliol el cobrament
de les taxes d’escombraries, guals i ocupació de la via
pública. Aquestes són les segones mesures econòmiques
que aplica pel coronavirus.

Vielha potencia els
tràmits electrònics
❘ vielha ❘ L’ajuntament de Vielha potencia l’ús de la seu
electrònica per a més d’un
centenar de tràmits per evitar desplaçaments davant de
la crisi del Covid-19.
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successos estat d’alarma

Mossos i urbans imposen 140 multes en un
dia a Lleida per saltar-se el confinament

Envien a un judici un home a la capital del Segrià per desobeir els urbans reiteradament || En tot just
una setmana ja s’han superat les 650 infraccions a les comarques de Ponent
JORDI URIACH

a.g.b.

❘ lleida ❘ Els Mossos d’Esquadra
i la Guàrdia Urbana de Lleida
van denunciar dilluns 140 persones a les comarques lleidatanes per saltar-se sense motiu
justificat la prohibició de sortir
al carrer imposat amb l’estat
d’alarma.
La policia catalana va notificar 107 denúncies i va informar
que havia multat quatre persones que tornaven de sopar a casa
d’un company. Per la seua part,
la Urbana va obrir 33 actes a la
capital del Segrià. A més, també van denunciar penalment
per un delicte de desobediència greu un veí de Lleida de 61

‘llei mordassa’

Els cossos policials
apliquen les sancions
fixades en la coneguda
com la ‘llei Mordassa’
anys per incomplir la prohibició.
Prèviament, la Urbana havia
avisat i multat diverses vegades aquest home per incomplir
les mesures cautelars en relació
amb el decret de l’estat d’alarma. Va ser imputat dilluns a les
13.35 hores al carrer Salmeron,
davant de la comissaria.
D’aquesta forma, en tot just
una setmana, els Mossos i la

Imatge d’un control de la Policia Local de Tremp dilluns a última hora de la tarda.

Urbana, sense comptar altres
policies locals, han aixecat més
de 650 actes a Ponent. A més,
a Cervera, per exemple, s’han
detectat divuit infraccions.
També s’ha detingut tres
homes per desobediència i
atemptat, dos a Tàrrega i un a
Lleida, dijous passat i dilluns.
Els Agents Rurals també han
interposat diverses denúncies a

la província. El cap de setmana
passat van aixecar actes a tres
escaladors que van ser sorpresos practicant aquesta activitat
a la Cova Gran de Santa Linya,
a la Noguera. Val a recordar que
totes les activitats a l’aire lliure
han estat prohibides.
Així mateix, també són denunciades totes aquelles persones que han estat detingudes

a la via pública per delictes. La
setmana passada, per exemple,
la Urbana va multar quatre arrestats com a presumptes autors de sengles robatoris en establiments del Barri Antic. Els
infractors són denunciats per
la llei de seguretat ciutadana,
coneguda com a llei Mordassa,
que fixa sancions que van dels
100 als 600.000 euros.

Divuit
detinguts i
2.781 sancions
a Catalunya
n El conseller d’Interior,
Miquel Buch, va explicar
ahir que els cossos de seguretat han identificat en
les últimes 24 hores 8.674
persones i 9.120 vehicles.
També s’han tancat quatre
locals, s’han practicat divuit detencions i s’han denunciat a 2.781 persones.
D’altra banda, Buch va assegurar que no contempla
demanar ajuda a l’exèrcit
ara, encara que s’obre a
valorar-ho “si calgués”.
Du ra nt la roda de
premsa telemàtica d’ahir
al migdia, Buch va subratllar que de moment ni el
depar ta ment de Sa lut
que lidera Alba Vergés ni
el Procicat no preveuen
reclamar cap mena de socors a l’exèrcit.
Tanmateix, el conseller
d’Interior va remarcar que
el Govern “sempre” preveu demanar ajuda, quan
“sigui necessari”, a altres
element s ex ter n s “en
funció de l’adversitat i els
recursos”.

Andorra vol incorporar
nou policies nous
❘ Andorra la vella ❘ El gover n
d’Andorra ha obert una convocatòria per contractar nou
persones que ocupin places en
el lloc de treball d’agent de Policia. Els seleccionats hauran de
superar un curs de nou mesos de
durada. Està previst que els nou
agents s’incorporaran al cos al
llarg de l’any 2021.

Falsa alarma d’incendi
de vegetació a Alfés
❘ alfés ❘ Els Bombers de la Generalitat es van desplaçar a primera hora del matí d’ahir a Alfés
després de ser alertats d’un incendi de vegetació al costat de
la C-12 que va resultar ser una
crema controlada. Van rebre
l’avís a les 7.00 hores.
D’altra banda, els Pompièrs
d’Aran van fer ahir a la matinada una neteja de calçada a
l’N-230 a Bossòst.
A la Seu, els Bombers van
haver d’obrir la porta d’un
habitatge.
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televisió novetats

Disney Plus travessa l’oceà

La plataforma estrena servei ‘streaming’ a Espanya amb més de 500 títols i 300 sèries al seu catàleg
|| Marvel, Pixar, National Geographic, ‘Star Wars’ i ‘Los Simpsons’, principals atractius
efe

a.s.c./agències

❘ madrid ❘ Amb tothom tancat a
casa per la quarantena i més
temps lliure de l’habitual. Així
és com va desembarcar ahir a
Espanya –al costat de diversos
països europeus– la plataforma
de televisió en streaming Disney Plus, amb un catàleg de més
de 500 pel·lícules, 300 sèries i
25 estrenes de producció original, des dels esperats episodis
de Star Wars: The Mandalorian fins als 600 capítols de Los
Simpsons, passant per tots els títols de l’Univers Marvel i Pixar
i els documentals de National
Geographic.
El nou servei, que competirà
en un sector governat per Netflix, té un cost de 6,99 euros
mensuals o 69,99 d’anuals (la
qual cosa equival a un 15% de
descompte al final de l’any). A
més, la plataforma ofereix un
període de prova gratuït de 7
dies per als indecisos.
Els continguts de Disney Plus
poden reproduir-se a la majoria
de dispositius del mercat –inclosos el Fire TV Estic d’Amazon i
el Google Chromecast– i fer-ho
simultàniament en quatre.
Entre els principals títols que
ofereix la plataforma, es troben
totes les pel·lícules de l’Univers
Marvel. Així, amb l’estrena de
La viuda negra en l’aire, els fans
de Marvel tenen l’oportunitat de
posar-se al dia o revisar tot el
catàleg de superherois d’aquest
segell.
El servei inclou, així mateix,

les dades

6,99 €

subscripció mensual
El servei inclou un període de
prova gratuït de 7 dies.

69,99 €
subscripció anual

Disney Plus ofereix amb aquest
mètode un descompte d’un
15% respecte al mensual.

4

dispositius simultanis
Els continguts poden reproduir-se simultàniament en quatre dispositius alhora.

Productes de Baby Yoda, personatge de ‘The Mandalorian’ que ha captivat els fidels de la saga.

els clàssics de Disney i Pixar per
entretenir tota la família, especialment els més petits, amb
un desplegament de grans èxits
com Frozen, La sirenita, El rey
León, El libro de la selva, Cenicienta, Toy story, Up, Buscando a Nemo, Coco o Del revés,
entre altres títols.
Un altre dels plats forts és la
saga Star Wars, que arriba amb
les pel·lícules al complet –excep-

te la més recent– i inclou l’esperada sèrie The Mandalorian, la
gran aposta de la plataforma,
l’acció de la qual transcorre cinc
anys després d’El retorno del
Jedi i que protagonitza el xilè
Pedro Pascal.
També estaran disponibles
la saga de Piratas del Caribe,
les trenta temporades de Los
Simpsons i els documentals de
National Geographic.

sèries destacades

Marvel. Spider-Man, Iron Man, X-Men, Spider-Man and his Amazing Friends, Loki, Ojo de Halcón i Visión y Bruja Escarlata.
Star Wars. The Mandalorian i La guerra de los clones.
Disney. Encore!, High School Musical, Lizzie McGuire.
Los Simpsons. Les 30 temporades al complet.

acn

publicacions novetat

La pallaresa Laura Gordó
novel·la la història d’una
pastora de la vall d’Àssua

Protegeixen l’entorn de
Santa Maria de Gualter

La vida d’una jove en un món d’homes
acn

❘ Llessui ❘ La noia de les ovelles
pigallades és la primera novel·la
de la periodista i escriptora de
la Pobla de Segur Laura Gordó,
que acaba de publicar Cossetània. Es tracta d’una història
ambientada en la vida de superació i evolució personal d’Anna Plana, una jove de Navata,
a l’Alt Empordà, que el 2010,
després d’uns anys a Menorca,
va arribar a l’Escola de Pastors
de Rialp, al Pallars Sobirà, i va
acabar tirant endavant el seu
projecte personal: viure d’una
explotació ramadera d’ovelles a
Llessui, a la vall d’Àssua.
Com va publicar SEGRE el 8
de març passat en un reportatge
a la revista dominical Lectura,

Anna Plana ja és coneguda a
la comarca com “la pastoreta”,
un ofici tan tradicional com reservat històricament als homes.
L’autora de la novel·la explica que la història de l’Anna és
“admirable”, ja que “ha sabut
superar tots els obstacles en un
món d’homes” i ha demostrat
que “una dona també pot estar perfectament al capdavant
d’una explotació ramadera”.

debut literari

La periodista Laura Gordó
debuta al terreny literari
amb ‘La noia de les
ovelles pigallades’

La pastora Anna Plana i l’autora de la novel·la, Laura Gordó.

Al llibre, el pallarès té un paper protagonista ja que, segons
Gordó, “no es podria entendre
de cap altra manera que no fos
reflectint la manera de parlar
de la zona”.
L’escriptora de la Pobla de
Segur espera que amb aquest
llibre “la història d’Anna Plana sigui un referent per a molta
gent jove que vol dedicar-se a
aquest ofici, vingui de casa de

pagès o no”. En aquest sentit,
Anna Plana, que es va fer popular protagonitzant un anunci televisiu d’aigua de la marca
Veri el 2016 i el 2017, compta
en l’actualitat amb un ramat de
més de cinc-centes ovelles.
La novel·la descriu els obstacles a què ha fet front en un món
d’homes, demostrant que, si es
té un somni, lluitant i treballant
pot complir-se.

❘ la baronia de rialb ❘ La Generalitat va acordar ahir aprovar
la delimitació de l’entorn de
protecció del monestir d’origen romànic de Santa Maria
de Gualter, a la Baronia de
Rialb, a la Noguera. L’edifici, que durant anys va estar abandonat i en ruïnes i
el claustre del qual ha estat
restaurat, va ser declarat Bé
Cultural d’Interès Nacional
el 1931. L’entorn de protecció
garantirà la pervivència dels
seus múltiples valors culturals en les millors condicions
possibles.

Dua Lipa, el 14 febrer
del 2021 a Barcelona
❘ barcelona ❘ Després d’ajornar
la seua gira europea, Dua Lipa va anunciar ahir la reprogramació dels seus concerts
a Barcelona i Madrid, les noves dates dels quals seran el
14 i el 16 de febrer del 2021,
respectivament.

