
Cinc noves víctimes i 73 positius 
més per coronavirus a Ponent
El Departament de Salut 
va confirmar que durant 
el dia d’ahir van morir tres 
persones amb coronavirus a 
la Regió Sanitària de Lleida 
i dues més a la de l’Alt 
Pirineu i Aran, amb la qual 
cosa la xifra de víctimes 
mortals registrades fins ara 
és de 55 al conjunt de la 
demarcació lleidatana.

Lleida
ACN / REDACCIÓ 
Pel que fa als nous casos detec-
tats, ahir se’n van sumar 73, 49 
dels quals a Lleida i 24 a l’Alt Pi-
rineu i Aran, fent que el nom-
bre total d’afectats sigui de 826. 
Mentre, 267 persones es troben 
ingressades en diferents centres 
hospitalaris de les comarques de 
Lleida, 52 d’aquestes a l’UCI.

Actualment, a la Regió Sani-
tària de Lleida hi ha 224 perso-
nes ingressades, 138 d’aquestes 
a l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova de Lleida, on 95 d’elles 
es troben estables a planta i 43 
a l’UCI. Mentre, 35 més estan a 
l’Hospital Universitari de Santa 
Maria de Lleida, 26 de les quals a 
planta i 9 a l’UCI i n’hi ha unes al-
tres 51 en llits de centres privats, 
totes estables a planta. 

Pel que fa a la Regió Sanitària 
de l’Alt Pirineu i Aran, hi ha 43 
persones ingressades a planta 
en diferents equipaments sani-
taris. Així, 10 estan a l’Espitau Val 
d’Aran, 18 més a l’Hospital Co-
marcal del Pallars a Tremp, uns 
altres 5 a la Fundació Sant Hospi-
tal de la Seu d’Urgell i els darrers 
10 es troben a l’Hospital de Cer-
danya. 

VÍCTIMES A CATALUNYA

D’altra banda, 177 noves 
morts per coronavirus a Catalun-
ya durant el dia d’ahir eleven la xi-
fra de víctimes a 1.849, segons el 
balanç diari que ofereix el Depar-
tament de Salut, que de moment 
no compta les morts que han tin-
gut lloc fora de centres sanitaris, 
com les residències geriàtriques. 
La xifra ha baixat en prop d’un 
centenar de defuncions respecte 
de la feta pública dilluns. D’altra 
banda, hi va haver 1.218 positius 
nous, cosa que eleva la xifra to-
tal a 19.991. Ahir la xifra va ser 
més del doble. Del total de casos 
acumulats, 1.769 persones estan 
greus. A més, 3.244 són profes-
sionals sanitaris.

Un veí de La Seu d’Urgell de 93 
anys s’ha convertit en el primer 
pacient afectat per Covid-19 que 
ha estat donat d’alta a la Funda-
ció Sant Hospital de la capital de 
l’Alt Urgell.

El pacient, amb infecció i insu-
ficiència respiratòria, havia estat 
aïllat a planta durant cinc dies i 
ahir mateix va poder marxar cap 
a casa pel seu propi peu després 
de recuperar-se dels símptomes 
de la malaltia. El personal del 

Sant Hospital va celebrar l’alta i 
va acomiadar el pacient als pas-
sadissos del centre sanitari.

Les altes acumulades fins ara 
al territori superen el centenar; 
amb 71 donades a la regió de 
Lleida i 37 a la de l’Alt Pirineu i 
Aran. Durant la jornada d’ahir es 
van donar d’alta 12 persones a  la 
zona de Lleida, i altres 5 persons a 
l’Alt Pirineu i Aran, entre les quals 
hi havia aquest veí de la Seu d’Ur-
gell.

Donen d’alta un pacient   
de 93 anys a la Seu d’Urgell
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La Universitat de Lleida (UdL) és 
la que ha rebut més consultes a 
la primera fira virtual de màsters 
de l’Estat espanyol, impulsada 
per Crue Universitats Espanyoles 
i la Xarxa de Serveis d’Informació 
i Orientació Universitaris. Segons 
les dades d’UNIferia Másteres 
Oficiales 2020, l’estand en línia 
de la UdL ha registrat un total de 
4.728 visites, que corresponen a 
2.301 usuaris. Això la situa per 
davant de la Universitat de Bar-
celona (4.141 consultes de 1.903 
persones), la Pompeu Fabra 
(2.742 de 1.122) i la Complutense 
de Madrid (2.330 de 985).

La UdL ha encapçalat els llis-
tats, tant de visites com d’usuaris 
únics, des del primer dia del cer-

tamen, que es va celebrar del 23 
al 27 de març. La vicerectora d’Es-
tudiants i Ocupabilitat, Montse 
Rue, ho va valorar molt positiva-
ment. “La fira virtual garanteix la 
igualtat d’oportunitats respecte a 
les presencials. Ens sorprèn i ens 
satisfà molt que la UdL hagi estat 
la universitat més visitada. Espe-

rem que aquest èxit de visites es 
tradueixi en un increment en les 
matrícules”. En aquest sentit, cal 
indicar també que, a més dels 
coordinadors dels màsters i del 
personal de la unitat d’Informa-
ció i Orientació Universitària de la 
UdL, dos estudiants contractats 
van atendre el xat. 

La UdL lidera 
les visites a la 
primera fira 
virtual de màsters

FOTO: UdL / Un dels alumnes contractats, atenent des de casa

Endesa repara una línia 
de mitjana tensió perquè 
la Val d’Aran tingui servei
Va quedar danyada amb el temporal 
Gloria i s’ha augmentat la fiabilitat
Vielha
REDACCIÓ
Endesa ha finalitzat la reparació 
definitiva d’una línia elèctrica de 
mitjana tensió a 25 kV ubicada al 
terme municipal de Vielha, a la 
Val d’Aran, que estava en situa-
ció precària arran del temporal 
Gloria del passat gener. Així, no 
només s’ha recuperat al 100% 
la instal·lació, sinó que s’ha aug-
mentat la seva fiabilitat i segure-
tat, donada la situació crítica que 
viu el país i que obliga a reforçar 
les infraestructures per tal d’asse-
gurar la continuïtat i qualitat del 
servei a tota la ciutadania confi-
nada a casa seva i, en especial, als 
equipaments sanitaris.

L’actuació va consistir en la re-
novació de dos pals de fusta ubi-
cats als extrems de la línia, que 
van quedar malmesos pel tempo-
ral. L’orografia del terreny, que di-
ficultava l’accés directe a la ubica-
ció, va requerir la presència d’un 
helicòpter per tal de substituir els 
suports danyats d’una manera 
més ràpida, segura i eficient.

FOTO: Endesa / Moment en què es feien els treballs a la línia de Vielha
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Malgrat l’estat d’alarma decre-
tat al país, aquesta actuació es va 
dur a terme igualment per tal de 
garantir el servei a tothom i, espe-
cialment, als equipaments crítics, 
mentre duri la pandèmia. Així, la 
companyia va posar en marxa un 
Pla de Contingència a Catalunya 
per tal de preservar la normalitat 
del subministrament elèctric de 
tots els centres sanitaris públics 

i de la xarxa hospitalària d’utilit-
zació pública. L’operació permet 
normalitzar el servei a més de 
500 clients de les pedanies d’Au-
bèrt, Betlan, Mont, Montcorbau 
i Vila, totes elles pertanyents al 
municipi de Vielha e Mijaran. Així, 
tots els clients que estaven ali-
mentats per una via alternativa 
com a solució temporal han recu-
perat la connexió original.

Unió de Pagesos ha demanat al 
Departament d’Agricultura una 
valoració “ràpida i acurada” dels 
danys que va ocasionar la gelada 
de la matinada del divendres 27 
de març als conreus d’ametller 
i vinya, alguns dels quals amb 
afectacions que poden arribar al 
90% o el 100%, segons una pri-
mera estimació efectuada pel 
sindicat. Així mateix, Unió de 
Pagesos també preveu afecta-
ció en fruita de pinyol a la plana 
de Lleida, tot i que caldrà espe-
rar a les pròximes setmanes per 
poder-la quantificar. Per això, 
Unió de Pagesos reclama que 
s’agilitzin la valoració dels danys 
per tal d’indemnitzar de manera 
“justa” la pagesia afectada, així 
com per poder aplicar mesures 
com poden ser l’adequació de la 

fiscalitat de l’IRPF a les pèrdues 
que es comptabilitzin. El sindicat 
calcula que hi haurà una pèrdua 
de producció d’ametlla del 30% 
a la comarca de l’Anoia, mentre 
que en algunes zones de les Ga-
rrigues i del Pallars Jussà l’afec-
tació ha estat del 100% del con-
reu, segons Unió de Pagesos. A 
la zona Claravalls-Altet de Tàrre-
ga (Urgell), l’afectació també ha 
estat important.

Demanen a Agricultura que 
agilitzi la valoració dels danys 
de la gelada del 27 de març

FOTO: A. Ll. / Presseguers amb el fruit quallat en una finca d’Algerri

Unió de 
Pagesos preveu 

afectacions 
importants

Dos detinguts al Camí de la Mariola en ser 
sorpresos amb 530 grams de marihuana
Els Mossos van detenir diumenge dos homes, de 24 i 32 anys, com a 
presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Va succeir al 
Camí de la Mariola quan van ser sorpresos dins d’un cotxe amb 530 
grams de marihuana. Després de declarar van quedar en llibertat 
amb càrrecs. També van ser denunciats per saltar-se el confinament.

Denunciada 
per conduir 
sota els efectes 
de les drogues
La Urbana va sancionar el di-
lluns una dona per conduir 
sota l’efecte de substàncies 
estupefaents. Els fets van tenir 
lloc a les 20.35 hores al carrer 
Boters, quan els agents van 
aturar el turisme en un con-
trol. Presentava símptomes 
d’estar sota els efectes de l’al-
cohol o de les drogues i el dro-
go test va donar positiu.

Una persona va resultar ahir 
ferida de caràcter lleu per inha-
lació de fum en un incendi que 
va cremar un sofà al número 25 
del carrer Pau Casals de Bellcai-
re d’Urgell. Cal destacar que no 
va caldre la seva evacuació a un 
centre hospitalari. A més, a la lo-
calitat del Palau d’Anglesola es 
va cremar el tub de goma d’una 
bombona de butà, mentre que 
a Ponts els Bombers van apagar 
un incendi de xemeneia.

Un ferit lleu per un 
foc que va cremar 
un sofà a Bellcaire
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