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esports | pàg. 19
Saúl Craviotto no pensa en la retirada   
i diu que competiria a Tòquio encara 
que els Jocs fossin el 2022

GUIA | pàg. 27
Guia per ajudar el personal sanitari    
que es troba en la primera línia de             
la lluita contra el coronavirus

1,30 €

Amb l’activitat litúrgica atura-
da, sacerdots com el de l’església 
de Montserrat de Lleida opten 
per misses en streaming.

Desenes de parelles han d’ajor-
nar el seu enllaç fins al final de 
l’estat d’alarma.

Misses en ‘streaming’ 
en l’avantsala d’una 
Setmana Santa atípica

Consistoris i diòcesis           
de Lleida suspenen 
tots els casaments

Gairebé la meitat de contagiats 
de Lleida tenen menys de 60 anys

Focus || La Pobla 
de Segur i la Val 
d’Aran són les zones 
amb més positius                     
per habitant

Economia || Més de 
34.000 lleidatans estan 
ocupats en sectors 
essencials i avui 
seguiran treballant

La Seu || Segona 
víctima mortal al  
Sant Hospital, que 
té cinc pacients 
ingressats més

Detenció || Els 
Mossos arresten 
una jove a les Valls 
d’Àneu al saltar-se                                          
el confinament

Talma || Confirmen 
quatre nous casos a 
l’entitat de Juneda, 
que té un total                      
d’onze infectats

quatre morts més a lleida, que arribarà al pic de la pandèmia d’aquí a dos setmanes

deParTameNT de Treball, aFerS SOCIalS I FamílIeS

Material preparat per  
ser enviat al focus d’Àger.

L’Armand i l’Aida han 
ajornat la seua boda.

és notícia ❘ 3-11
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La província de Lleida va sumar ahir quatre víctimes mortals més al trist balanç de la pandèmia de coronavirus, 
amb un increment també de 76 nous infectats. En la jornada, una dotzena de persones van ser donades d’alta 
i les autoritats sanitàries van manifestar que el pic de contagis no arribarà fins d’aquí a dos setmanes.

coronavirus lleida

Quatre morts i 47 ingressats a l’UCI 
mentre hi ha onze altes més a Lleida
La conselleria estima que el pic d’infectats no arribarà fins d’aquí a dos setmanes
redacció
❘ lleiDa ❘ Lleida va registrar ahir 
quatre morts més pel corona-
virus, amb la qual cosa la xifra 
total de defuncions ja ascendeix 
a 44. Tres morts es van registrar 
a la Regió Sanitària de Lleida 
mentre que la quarta va ser a 
la Seu d’Urgell (més informa-
ció al desglossament). Segons 
va informar la conselleria de 
Salut, també es van detectar 76 
nous positius, la qual cosa ele-
va la xifra de contagiats a 680 
persones. 

A més, des de l’inici de la 
pandèmia, 76 persones s’han 
curat a Lleida després de sumar 
ahir onze noves altes. D’entre 
els casos per coronavirus que 
segueixen en actiu, 47 pacients 
es troben ingressats a l’UCI, dels 
quals 36 a l’Hospital Univer-
sitari Arnau de Vilanova, que 
ahir va fer una crida davant de 
la “necessitat” de personal, i 
onze al Santa Maria. Segons 

conselleria De treball

Una operària preparant productes sanitaris destinats a Àger, ahir, a l’aeroport del Prat.

Segona víctima 
mortal a l’hospital 
de la Seu d’Urgell
n La Fundació Sant Hos-
pital de la Seu d’Urgell 
va comptabilitzar ahir 
al matí la segona vícti-
ma mortal com a conse-
qüència del Covid-19. Es 
tracta d’un home d’avan-
çada edat amb patologies 
prèvies. Ho va confirmar 
l’alcalde, Jordi Fàbrega, 
que també va apuntar 
que la xifra de pacients 
ingressats en planta po-
sitius pel virus és de cinc. 
A casa confinats hi havia 
ahir 70 persones, 18 de les 
quals, segons l’alcalde, són 
positives diagnosticades 
per Covid-19 “que estan 
bé”, va concloure. Infor-
ma C. Sans.

van explicar a SEGRE fonts 
del departament de Salut, la 
baixada registrada ahir en el 
nombre de contagis, morts i al-
tes en comparació amb dissabte 
es deu al fet que el balanç abas-
ta només divuit hores, mentre 
que l’anterior era més extens. 
Amb tot, esperen que el pic de 
la pandèmia s’assoleixi d’aquí a 
dos setmanes. 

És per això que està previst 
que aquesta tarda o demà arri-
bin els primers pacients a l’hos-
pital instal·lat a l’hotel Nastasi 
de Lleida. Així mateix, les auto-
ritats sanitàries lleidatanes es-
peren la resposta dels hotels Ibis 
de Cappont i Paradors, tant del 
Roser com del de la Seu d’Ur-
gell, per instal·lar-hi un altre 
recinte sanitari. I és que la idea 
és tenir un segon hotel medica-
litzat disponible a la capital del 
Segrià a finals d’aquesta setma-
na. La clínica Vithas ja ha cobert 
les 30 places que es van cedir 
per al coronavirus. Encara n’hi 
ha de disponibles, tanmateix, a 
la Perpetu Socors. 

D’altra banda, a Tremp l’Ho-
tel Siglo XX i a Vielha, el Sol 
Melià, acolliran també pacients. 
En un altre ordre, equips de sa-
lut ja estan sobre el terreny per 
assessorar les residències d’an-
cians en matèria de prevenció 
de contagis pel coronavirus. Ai-
xí mateix, els assessoren sobre 
com establir zones d’aïllament 
a les instal·lacions per als resi-
dents que presentin símptomes 
compatibles amb el Covid-19.

dadeS de la Pandèmia

lleida

afectats                  680
Morts     44
altes     76
z lleida va assolir ahir la xifra de 
44 de morts al sumar-ne quatre i 
té ja 680 infectats pel virus.

catalUnya

afectats           16.157
Morts               1.410
altes               4.125
z catalunya va superar ahir la bar-
rera dels 16.000 malalts de coro-
navirus i han mort 1.410 persones.

eSPanya

afectats           78.797
Morts              6.528
altes           14.709
z  Vora 79.000 espanyols s’han 
encomanat de coronavirus i les 
morts superen les 6.500.

món

afectats       638.146
Morts           30.105
z el coronavirus ha matat ja més 
de 30.000 persones a tot el món 
i la xifra d’infectats depassa les 
638.000 persones.

Informació sobre el coronavirus al web http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/

Decreix el ritme de nous contagis a Lleida
n Malgrat que més de 70 persones van donar ahir positiu en la 
prova del coronavirus, el ritme de creixement dels nous contagis 
es va reduir en comparació amb el dia anterior. D’altra banda, es 
va mantenir estable el nombre de morts. Després del repunt de 
finals de la setmana passada, només es van sumar quatre noves 
defuncions a la demarcació, igual que dissabte.
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4 és notícia Segre 
Dilluns, 30 de març del 2020

coronavirus conSeqüèncieS a lleida

l’exèrcit desinfectant la residència de la Pobla de Segur.

segre

j. martí
❘ lleiDa ❘ Gairebé la meitat dels 
casos confirmats de contagiats 
pel coronavirus a la província 
de Lleida són persones menors 
de seixanta anys, mentre que 
gairebé un terç no arriben als 
cinquanta. Així ho reflecteixen 
les dades que el departament de 
Salut difon a través del seu web. 
Dels 637 positius que hi havia 
ahir al matí, 303 (un 47,5%) 
tenen menys de 60 anys, i 202 
(31,7%), no arriben als 50. De 
fet, la franja d’edat entre els 50 
i els 60 és la segona que compta 
amb més infectats, 101, molts 
més que els 80 que hi ha en la 
de 60 a 70 i només superada per 
la d’entre 70 i 80, en què n’hi 
ha 118. La franja d’edat d’entre 
40 i 50 anys també figura en 
el grup en cap, amb 97 casos. 
La xifra descendeix substanci-
alment entre les persones més 
joves. De deu a vint anys només 
hi ha confirmats dos casos (tots 
dos al Pirineu); de 20 a 30 són 
38; i de 30 a 40, 65 més. Entre 
les persones de més edat, s’han 
confirmat 99 positius entre els 
que tenen 80 i 90 anys, i uns 
altres 37, en els de més de 90. 
Pel que respecta a la distribució 
territorial, la Generalitat detalla 
les dades per Àrees Bàsiques 
de Salut (ABS). La que registra 
més positius és la de Balaguer, 
que comprèn la major part de la 
Noguera, amb 71, seguida per la 
de Tàrrega (l’Urgell menys les 
àrees d’Agramunt i Bellpuig), 
amb 52; la del Pla d’Urgell, amb 
41; mentre que la de Cervera 
(que inclou la zona més pobla-
da de la Segarra) i la de Lleida 

Gairebé la meitat dels contagiats 
tenen menys de seixanta anys
La Pobla de Segur i la Val d’Aran són les zones amb més positius per habitant

francesc torrelles

Desinfecten els carrers de Vilanova de Segrià i Fondarella
❘ vilanova De segrià ❘ Els ajunta-
ments de Vilanova de Segrià 
i de Fondarella, amb la col·la-
boració d’alguns veïns agricul-

tors, han intensificat aquests 
dies les tasques de neteja i des-
infecció als carrers dels muni-
cipis i en zones sensibles com 

illes de contenidors i supermer-
cats amb l’objectiu d’evitar la 
propagació de la pandèmia de 
coronavirus.

Donen l’alta a la 
vicepresidenta 
de la Diputació i 
alcaldessa d’Os
Hospitalitzada sis  
dies per coronavirus
m. codinaS
❘ lleiDa ❘ La vicepresidenta sego-
na de la Diputació i alcaldes-
sa d’Os de Balaguer, Estefania 
Rufach, va rebre ahir l’alta de 
la Clínica Montserrat després 
d’estar sis dies hospitalitzada 
per coronavirus. 

Rufach va estar tres dies a 
l’Arnau de Vilanova i va ser 
traslladada a la Clínica Mont-
serrat, on ahir li van donar l’alta 
després d’estar sense febre més 
de 48 hores i que els resultats de 
l’analítica de sang i l’ecografia 
pulmonar fossin correctes. “Fí-
sicament ja em trobo millor i 
estic molt contenta, encara que 

ara he d’estar catorze dies con-
finada i ja trobo a faltar abraçar 
els meus fills i la meua família”, 
va explicar Rufach, que també 
va voler “agrair a tots els met-
ges, metgesses, infermers i in-
fermeres que m’han atès en el 
CAP de Balaguer, l’Arnau de 
Vilanova i la Clínica Montser-
rat per l’excel·lent tracte que he 
rebut”.

arxiu segre

estefania rufach.

637
casos a LLEiDa

són els positius que el departa-
ment de salut comptabilitzava a 
les comarques lleidatanes.

137
DE més EDat

Hi ha més de 130 persones de 
més de vuitanta anys encomana-
des per coronavirus.

71
positius a L’abs baLaguEr

l’àrea Bàsica de salut és la que re-
gistra més contagis, amb un total 
de 71.

dadeS del matí d’ahir

Misses ‘online’ 
per pal·liar els 
efectes del 
confinament
Novell beneeix Solsona 
contra el coronavirus

❘ lleiDa ❘ Cada vegada són més 
les parròquies lleidatanes 
que ofereixen alternatives 
per seguir les cerimònies re-
ligioses des de casa. El bisbe 
de Solsona, Xavier Novell, 
va retransmetre ahir a Insta-
gram una oració des del cam-
panar de la catedral de la ca-
pital del Solsonès per prote-
gir la diòcesi de la pandèmia 
del coronavirus. Novell va 
agrair la “tasca incansable” 
dels professionals sanitaris 
i va beneir tant els malalts 
de Covid-19 com els seus 
familiars. Per la seua part, 
el rector Manel Marcedé va 
estrenar la retransmissió en 
directe a través de la pàgina 
de Facebook de l’església de 
la Mare de Déu de Montser-
rat de Lleida i va oficiar la 
missa dominical des de casa 
seua. Fins a noranta persones 
van arribar a connectar-se a 
la xarxa social per seguir la 
cerimònia. I és que, malgrat 
que la crisi sanitària ha obli-
gat a cancel·lar temporalment 
les celebracions litúrgiques 
amb fidels, des de la diòcesi 
de Lleida asseguren que con-
tinuen treballant de forma 
telemàtica, per la qual cosa 
han creat una Comissió de 
Resposta en la qual cada dia 
el bisbe Salvador Giménez 
es reuneix per videconferèn-
cia amb els delegats pastorals 
per avaluar la situació i pro-
posar mesures. Dos cops a 
la setmana comparteixen al 
web el testimoni de volun-
taris que treballen contra la 
pandèmia.

Eixample a la capital (engloba la 
Zona Alta i Universitat i part del 
centre urbà) se situen en quarta 
posició amb 37. 

No obstant, si es pren com 
referència el nombre de casos 
en funció de la població, les que 
tenen una taxa de positius més 
alta són les de la Pobla de Segur, 
on n’hi ha 35, Val d’Aran (26), 

la Granadella (6), la ja citada 
de Lleida Eixample i Alta Riba-
gorça, on hi ha quatre positius.

Resta d’ABS
Pel que fa a la resta d’ABS, 

ahir al matí la relació de positius 
confirmats era la següent: 33 a 
Primer de Maig (Mariola i Ron-
da a la capital), 27 a Cappont, 

25 a Balàfia-Pardinyes-Secà, 23 
a Onze de Setembre i Lleida Ru-
ral Nord (municipis del nord de 
la capital), 19 a la Bordeta-Ma-
graners, 17 a les Borges i la Seu 
d’Urgell, setze a Alcarràs, tret-
ze a la Cerdanya, onze a Lleida 
Rural Sud (municipis del sud de 
la capital), deu a Almenar-Al-
farràs, nou a Tremp i Seròs, vuit 
al Pallars Sobirà, sis a l’Alt Ur-
gell sud i Agramunt, quatre al 
Solsonès, tres a Bellpuig, dos a 
Almacelles i Ponts i un a Artesa 
de Segre.

App Stop Covid19
El departament de Salut tam-

bé recopila a la seua pàgina web 
els casos reportats pels usuaris 
de l’app Stop Covid19. Amb una 
resolució de tres-cents metres 
quadrats per garantir la privaci-
tat, el mapa interactiu comptabi-
litza al voltant de 9.000 usuaris 
a la ciutat de Lleida. 

De tots ells, la gran majo-
ria no tindrien cap símptoma 
segons reflecteixen les dades 
de l’aplicació, més de qua-
tre-cents tindrien símptomes 
lleus i només una cinquantena 
tindrien símptomes greus.
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