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FOTO: Tony Alcántara / Moment 
de la desinfecció de la Residència  
de Sant Josep de Lleida

Tornabous dicta un 
decret per obligar 
els veïns a sortir de 
casa amb mascareta

L’empresa lleidatana 
Agraïments oferirà 
poder fer litúrgies 
‘post mortem’

Neix la campanya 
‘1 like= 0’5 euros’ a 
Tremp per recaptar 
fons per l’hospital

El consell del Segrià 
donarà 4.000 euros 
al Banc d’Aliments 
per garantir la tasca

L’Ajuntament de Tornabous va 
publicar ahir un decret amb el 
qual s’obliga a utilitzar masca-
reta per sortir de casa. És una 
mesura que pretén poder fre-
nar el coronavirus. En aquest 
sentit, abans de fer-ne l’anunci, 
des del consistori s’han repartit 
mascaretes per a tots els veïns. 
Aquest decret podrà ser ampli-
at en funció de l’evolució de la 
malaltia. 

Els enterraments han deixat 
de celebrar-se i els difunts van 
a parar directament al cemen-
tiri. És per això que l’empresa 
lleidatana Agraïments ha co-
mençat a rebre els primers 
encàrrecs de cerimònies post 
mortem. Segons Remei Capi-
tan, mestra de cerimònies de 
l’empresa, hi haurà una poster-
gació del dol i una “necessitat 
de reparar-ho”.

L’Associació Cultural Cambule-
ta ha posat en marxa una cam-
panya solidària per recaptar 
fons per comprar material per 
l’Hospital Comarcal del Pallars. 
La iniciativa 1 like = 0,5 euros 
demana a la gent que donin un 
m’agrada a la cançó Parla palla-
rès i  per cada m’agrada aporta-
rà 50 cèntims a la compra del 
material.

El Consell Comarcal del Segrià 
donarà 4.000 euros al Banc 
d’Aliments com a resposta a la 
crida que l’entitat ha fet en les 
últimes hores davant la neces-
sitat de més donatius econò-
mics i voluntaris per garantir el 
subministrament d’aliments a 
personal vulnerables. Així ho va 
decidir el govern del consell en 
una reunió telemàtica.

FOTO: Paeria Balaguer/ Les tasques de desinfecció d’ahir a Balaguer

Les residències 
de Balaguer 
i d’Alcarràs, 
desinfectades
Una empresa contractada 
pel Departament d’Afers 
Socials i Famílies va iniciar 
ahir al matí els treballs de 
desinfecció de l’interior 
de la residència Comtes 
d’Urgell de Balaguer, amb 
21 casos positius. 

Balaguer/Alcarràs
REDACCIÓ/J.CASTELLÀ
Així ho va explicar ahir l’alcalde 
Jordi Ignasi Vidal, que va avan-
çar que també es desinfecta-
rà la residència Santa Maria, ja 
que també ha demanat aquests 
serveis. La Paeria de Balaguer, 

en no poder assumir la gestió 
amb personal propi, va sol·lici-
tar l’actuació, arran de la petició 
rebuda des del centre geriàtric. 
El paer en cap va detallar que la 
desinfecció es fa a tot l’interior 
del centre amb productes espe-
cialitzats. 

Des de la Paeria demanen a 
la ciutadania que compleixi les 
mesures establertes per les au-
toritats i que sigui conscient de 
la importància de les actuacions 
particulars, així com seguir els 
canals oficials d’informació. 

Així mateix, Vidal va voler 
donar un missatge de suport 

als professionals sanitaris, en es-
pecial als de l’Àrea Bàsica de Sa-
lut de Balaguer, després que ahir 
dimecres es conegués la mort a 
causa del coronavirus de qui era 
el metge de Castelló de Farfanya, 
Os de Balaguer i Àger, Albert Coll. 
És tracta del primer metge que 
mor a la demarcació de Lleida pel 
coronavirus.

Cal recordar que a la residèn-
cia Comtes d’Urgell de la capital 
de la Noguera a més dels 21 ca-
sos positius, hi ha cinc persones 
més en prevenció. Així mateix, en 
constatar-se que dos dels positius 
eren treballadors, alguns emple-
ats van agafar-se la baixa. 

AJUT A LA UME

Per la seva banda, l’Ajunta-
ment d’Alcarràs ha sol·licitat ajut 
a la UME per desinfectar el centre 
geriàtric Sant Sebastià. “No hi ha 
cap cas positiu, de moment, però 
estem preocupats”, assegura l’al-
calde Manel Ezquerra perquè “és 
la residència més gran de la de-
marcació de Lleida, té 197 resi-
dents i 150 treballadors”. 

En aquest sentit, tot i que han 
demanat ajut a la UME, ahir hi 
va anar una empresa privada per 
començar a desinfectar el cen-
tre. D’altra banda, l’alcalde ex-
plica que des del consistori tam-
bé “hem fet la petició per rebre 
EPIS”. 

Qui de moment no ha sol·lici-
tat cap petició d’ajuda a la UME 
és la residència de la capital de 
les Garrigues, segons va confir-
mar  ahir l’alcalde de les Borges 
Blanques Enric Mir. En aquest 
sentit, Mir va subratllar que “està 
molt ben compartimentada i això 
pot ajudar a que no es propagués 
tant el virus”. En aquest residèn-
cia no hi ha cap cas positiu i, de 
moment, només s’ha demanat al 
consistori que se’ls cedís una te-
levisió. 

L’Hospital de Tremp va comen-
çar a traslladar ahir a la tarda 
els malalts estables en una part 
habilitada de l’hotel Segle XX. En 
aquest sentit, cal recordar que 
a Tremp ja hi havia l’hotel Ale-
gret acollint pacients. En aquest 
cas, acull 8 malalts de llarga es-
tada de l’Hospital Comarcal del 
Pallars amb un doble objectiu: 
d’una banda, aïllar els pacients 
de la zona hospitalària i, de l’al-
tra, evitar possibles contagis de 
coronavirus i deixar lliure tota 

una ala de l’hospital i disposar 
de més llits. Per la seva part, la 
tercera planta de l’Hospital Ar-
nau de Vilanova de Lleida s’ha 
tancat per poder acollir futurs 
pacients que hagin donat po-
sitiu en coronavirus. En aquest 
sentit, fonts hospitalàries van 
manifestar ahir en declaracions 
a LA MAÑANA que “el funciona-
ment de l’hospital s’adapta cada 
dia a les necessitats assistencials 
amb la màxima flexibilitat que la 
situació actual requereix”.

Tremp trasllada pacients a 
un hotel i l’Arnau tanca la 
tercera planta per rebre’n

FOTO: Aj. Tremp/ Imatge del segon hotel que atèn pacients estables

“Quan arribes a casa vols desconnectar però 
a vegades et cauen llàgrimes a la dutxa”
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Salut confirma 7 noves víctimes 
mortals a Lleida i 72 positius més
El Departament de Salut va 
confirmar que durant el dia 
d’ahir van morir 7 persones 
amb coronavirus a la Regió 
Sanitària de Lleida, mentre 
que no es va comptabilitzar 
cap decés a la Regió 
Sanitària de l’Alt Pirineu i 
Aran per la covid-19. 

Lleida
ACN / REDACCIÓ 
D’aquesta manera, la xifra de víc-
times mortals registrades fins ara 
és de 62 al conjunt de la demar-
cació lleidatana. Pel que fa als 
nous casos detectats ahir, van su-
mar un total de 72, 65 dels quals 
a Lleida i 7 a l’Alt Pirineu i Aran, 
fent que el nombre total d’afec-
tats sigui de 898. 

Actualment, a la Regió Sani-
tària de Lleida hi ha 238 perso-
nes ingressades, 151 d’aquestes 
a l’Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova de Lleida, on 109 d’elles 
es troben estables a planta i 42 
a l’UCI. Un total de 39 més són 
a l’Hospital Universitari de Santa 
Maria de Lleida, 30 de les quals a 
planta i 9 a l’UCI, i n’hi ha unes al-
tres 48 en llits de centres privats, 
totes estables a planta. En les da-
rreres hores, a més, es va donar 
l’alta a 11 persones.

Pel que fa a la Regió Sanitària 
de l’Alt Pirineu i Aran, hi ha 43 
persones ingressades a planta en 
diferents equipaments sanitaris. 
Així, 12 són a l’Espitau Val d’Aran, 
18 més a l’Hospital Comarcal del 
Pallars a Tremp, uns altres 4 a la 
Fundació Sant Hospital de la Seu 
d’Urgell i els darrers 9 es troben a 
l’Hospital de Cerdanya. En aquest 
àmbit territorial, 5 persones van 
rebre l’alta en les darreres hores.

CATALUNYA SUPERA ELS 2.000 
MORTS PEL COVID-19

244 noves morts en centres 
sanitaris per coronavirus a Cata-
lunya eleven la xifra de víctimes 
a 2.093, segons el recompte dia-
ri que ofereix el Departament de 
Salut. No queda clar si aquest re-
compte recull les víctimes que hi 
ha hagut en residències geriàtri-
ques, després que ahir se sabés 
que no s’hi estaven afegint. Avui 
Afers Socials ha xifrat en 362 els 
morts per covid-19 que vivien en 
residències i en 830 els usuaris 
diagnosticats. A banda, Salut va 
informar que en les últimes ho-
res s’havien confirmat 1.813 po-

El doctor Albert Coll, metge de 
família d’Àger, Castelló de Far-
fanya i Os de Balaguer (Nogue-
ra), va morir ahir a l’edat de 63 
anys afectat de covid-19. Ho va 
anunciar ahir dimecres a través 
de les xarxes socials el presi-
dent de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària 
(CAMFiC), Antoni Sisó. 

Segons va explicar el mateix 
Sisó en un tuit, Coll “estimava la 

professió, treballava i rarament 
se’l sentia protestar”. Es tracta 
de la primera mort d’un faculta-
tiu per coronavirus a la demarca-
ció de Lleida.

El Departament de Salut va 
expressar el seu condol per 
la mort del metge de família 
de l’ABS de Balaguer, tot reco-
neixent i agraint la seva feina i 
dedicació per la millora de la sa-
lut de la comunitat.

Primer metge mort a Lleida 
a causa del coronavirus

Contagiats
Morts
Altes

Font: Ministeri de Sanitat (dades Espanya) / Departament de Salut (dades Catalunya)
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CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

sitius nous de coronavirus SARS-
Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva 
la xifra total a 21.804, 1.855 dels 
quals greus. A més, del nombre 
total d’afectats arreu del país, 
3.468 són professionals sanitaris.

Pel que fa a Igualada, Salut 
va confimar un total acumulat 
de 608 positius de coronavirus 
SARS-CoV-2. Del nombre total de 
casos, 154 són professionals sani-
taris i 98 persones han mort amb 
la Covid-19.

Des de l’inici de la pandèmia 
de coronavirus a Catalunya, es 
van comptabilitzar fins avui un 
total de 6.917 altes hospitalàries.
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El món fallaire del Pirineu viu 
amb incertesa la celebració de 
la festa a causa del coronavirus
La primera baixada és a la Pobla el 17 de juny i
la segueixen les d’Isil i Alins el 23 del mateix mes
El món de les falles del 
Pirineu viu amb incertesa a 
celebració de la tradicional 
festa el proper mes de juny 
a causa del coronavirus.

Alins
MARTA LLUVICH (ACN) 
La primera baixada és a la Pobla 
de Segur el 17 de juny i a aques-
ta la segueixen les d’Isil o Alins 
el 23 de juny. Això no obstant, la 
seva preparació comença mesos 
abans i en llocs com Alins acostu-
men a quedar per Setmana Santa 
per preparar les falles i a Isil l’1 de 
maig. A causa del covid-19 s’han 
hagut de suspendre aquestes ac-
tivitats però a Alins tenen la sort 
que ja havien tallat els troncs fa 
dies i ara sol queda tornejar-los, 
feina que faran de manera indi-
vidual. A Alòs d’Isil aquest any 
ja no podrà ser i com a últim re-
curs plantegen una festa més ín-
tima amb les 8 falles que tenen 
de l’any passat. El president dels 
Fallaires d’Alins, Vicenç Lladós, ha 

explicat que la trobada que feien 
per Setmana Santa a Alins perquè 
tothom és pogués tornejar la se-
va falla, s’ha suspès i ha recordat 
que ja tenen unes 300 falles talla-
des que s’estan secant i ha dit que 
si al darrer moment la festa de la 
baixada de falles és pot celebrar 
ja les tindran a punt.

La baixada de falles és una 
festa que no necessita massa in-
fraestructura i per aquest motiu 
totes les associacions de fallai-
res han dit que estan pendents 
de l’evolució de l’estat d’alarma i 
al darrer moment decidiran que 
fer, en funció del que autoritzi 
el Govern. Al Pallars plana la in-
certesa de si es podrà celebrar 
aquesta festa i amb quines con-
dicions. Eloi Tirvió, de l’Associació 
de fallaires de la Pobla de Segur, 
comenta que segueixen de prop 
l’evolució de l’estat d’alarma i re-
coneix que per la característica 
de falla que porten tenen setma-
nes de marge per fer-les.

El mateix passa amb la majoria 
de falles de l’Alta Ribagorça, que 
tenen marge encara, tant per la 
seva construcció com per les da-
tes de la seva celebració. La pri-
mera baixada de la temporada de 
l’Alta Ribagorça és la de Durro, a 
mitjans de juny. A la nit de Sant 
Joan es baixen a Boí i a principi 
del mes de juliol es corren a Ba-
rruera, després a Erill la Vall i les 
darreres són a Taüll, a mitjans 
de juliol. Totes les associacions 
de fallaires temen que a mitjans 
de juny encara no es puguin ce-
lebrar festes multitudinàries com 
la baixada de falles que reuneix 
entre 2.500 i 4.000 persones en 
pobles com Isil o Alins, en funció 
de l’any.

Les falles, una festa amb orígens molt antics
Totes aquestes festes tenen orígens molt antics, precristians de culte al sol molt relacionades amb 
l’èxit de les collites, i l’arribada del bon temps amb el solstici de l’estiu. No obstant això, algunes 
també es relacionen amb la fecunditat, fer fora els mals esperits o els rituals solars. La Unesco les va 
reconèixer el 2015 Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.  /FOTO: Marta Lluvich

L’Ajuntament de les Borges Blan-
ques ha finalitzat els treballs de 
millors del carrer Marinada. Les 
obres han permès ampliar les 
voreres i substituir el paviment, 

millorar la xarxa d’aigua potable 
i la xarxa elèctrica de l’enllume-
nat públic, així com la substitu-
ció de les columnes dels fanals i 
la il·luminació dels vials.

Finalitzen les obres del carrer 
Marinada de les Borges

FOTO: Aj. Borges / Els treballs han permès ampliar les voreres

Tàrrega suspèn els actes de 
la Festa Major i la Firacóc, 
previstos pel 12 i 17 de maig
El darrer cop que es va cancel·lar la festa 
fou durant la Guerra Civil, el 1937 i 1938

Tàrrega
REDACCIÓ
De forma paral·lela, el consisto-
ri també ha cancel·lat la Firacóc 
2020, espai dedicat a la coca de 
recapte i altres productes de fle-

ca que s’havia de celebrar els dies 
16 i 17 de maig en el marc de la 
Festa Major, decisió que es trans-
metrà aquest dimecres als expo-
sitors que ja havien confirmat la 
seva presència. La Festa Major de 

Tàrrega havia confirmat les actua-
cions de Suu, Gertrudis, Clara Pe-
ya o Pau Riba.

L’alcaldessa Alba Pijuan ha la-
mentat la suspensió d’aquestes 
“cites de referència al territori” 
que, finalment, ha dit, “s’han vist 
afectades per la gravíssima crisi 
del coronavirus”. La darrera vega-
da que es va suspendre la Festa 
Major fou durant la Guerra Civil, 
en concret els anys 1937 i 1938.

L’Ajuntament de Tàrrega ha decidit suspendre la Festa 
Major del municipi, prevista entre els dies 12 i 17 de maig, a 
causa de la crisi sanitària del coronavirus, ja que veuen molt 
difícil assolir la normalitat en les properes setmanes.
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