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#JOEMQUEDOACASA

► Las Festes de 
Maig de Lleida  
se fundirán con 
las de la Tardor 

► El desempleo 
se dispara hasta 
las 800 personas 
en marzo en plena 
crisis del covid-19

► Siete muertos 
más y 64 nuevos 
positivos en las 
últimas 24 horas 
en la demarcación

► Hasta 168 
‘mossos’ están 
confinados de 
forma preventiva

PÁGINA 19 
Y TEMA DEL DIA PÁGINAS 3-15

Casi 47.000 leridanos están sin 
empleo entre el paro y los ERTE

FOTO: Tony Alcántara / Los enfermos trasladados ayer, todos estables, seguirán recuperándose en el Hotel Nastasi hasta que reciban el alta

FOTO: L.M. / Oriol Yuguero, médico de Urgencias del Arnau

Oriol Yuguero ejerce en Ur-
gencias en el hospital Arnau 
de Vilanova, un departamen-
to que atiende entre 70 y 140 
pacientes al día, por lo que se 
han distribuido en turnos para 
poder garantizar un “descanso 
mental”, que consideran fun-
damental para realizar su tra-
bajo con eficacia.

“El cansancio 
nos abruma, 
pero el apoyo 
de la gente 
puede más”

El Hotel Nastasi recibe a los 
primeros cinco pacientes del 
Hospital Arnau de Vilanova

Salut comenzó a trasladar ayer al Hotel Nastasi de Lleida pacientes 
afectados por el covid-19. En concreto fueron cinco, procedentes del 
Hospital Arnau de Vilanova donde estaban estables en planta, mien-
tras se estudia habilitar otros equipamientos. Por su parte, el Hotel 
Segle XX de Tremp recibió a cuatro pacientes del Hospital del Pallars.
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l’alcaldessa del municipi, Maria 
Pilar Cases, es tracta de pacients 
que “no necessiten una interven-
ció mèdica tant directa com els 
greus” i amb el trasllat es pretén 
alliberar espai del centre hospita-
lari. A l’Hotel se’n farà càrrec per-
sonal sociosanitari que ha estat 
contractat pel Departament. És el 
segon hotel de la capital del Jus-
sà que s’ha reconvertit per aco-
llir malalts, ja que l’Hotel Alegret 
ja fa 15 dies que n’acull amb al-
tres patologies de llarga durada. 
L’Ajuntament de Tremp s’encar-
regarà de portar el dinar i recollir 
els plats, així com també de fer la 
recollida de la roba bruta. 

Salut fa el trasllat a l’Hotel Nastasi 
de Lleida dels primers cinc pacients 
amb coronavirus derivats de l’Arnau
Estudien utilitzar més establiments o equipaments de la ciutat i 
el Segle XX de Tremp rep quatre persones del centre del Pallars
Lleida
Ó. BUETAS / ACN
Salut va començar a traslladar 
ahir a l’Hotel del Nastasi de Lleida 
pacients amb coronavirus que es 
trobaven ingressats a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova. 
En aquest sentit, cal recordar que 
es tracta del primer hotel de Llei-
da que acull malalts de covid-19 
ingressats. El primer dels cinc pa-
cients traslladats va arribar a les 
15.20 hores i es van allargar fins 
al vespre, ja que es necessitava 
entre una i dues hores aproxima-
dament per portar cada persona, 
que no podrà rebre visites en es-
tar en aïllament. De fet, fonts de 
Salut van assenyalar que son pa-
cients que ja han estat estables a 
planta durant 9 dies i que neces-
siten finalitzar la seva recupera-
ció juntament amb facultatius, 
que son personal sanitari volun-
tari i tenen una àrea de descans 
en fer torna de 12 hores. Aquests 
professionals tenen l’opció de 
dormir al mateix edifici, però la 
majoria van a dormir a casa seva.

Aquesta xifra podria augmen-
tar en els propers dies, tenint 
en compte les necessitats de 
l’hospital lleidatà i que l’hotel té 
una capacitat per 80 pacients. A 
més, Salut està estudiant la pos-
sibilitat de poder utilitzar també 
altres hotels o instal·lacions de 
la ciutat de Lleida com ara pa-
vellons esportius perquè puguin 
acollir pacients d’hospitals de la 
Regió Sanitària de Lleida. Abans 
de l’arribada de la primera perso-
na amb coronavirus, es va dotar 
l’hotel de material sanitari, com 
ara bombones d’oxigen. 

Per altra banda, Salut també 
va traslladar ahir els quatre pri-
mers pacients amb coronavirus 
de l’Hospital del Pallars a l’Hotel 
Segle XX de Tremp. Són persones 
que ja tenen l’alta hospitalària, 
però que encara han d’estar aï-
llades uns dies per no propagar 
el covid-19. Segons va explicar 

FOTO: Tony Alcántara / Moment en què arribava un dels pacients de l’Arnau de Vilanova a l’Hotel Nastasi

Endesa es farà càrrec des 
d’aquest mes d’abril del con-
sum de llum i gas d’aquells 
hotels de Catalunya que es 
converteixin en equipaments 
medicalitzats per intentar 
ajudar a pal·liar la crisi del 
covid-19. Així, la companyia 
vol sumar esforços i donar su-
port als seus clients que estan 
oferint un servei a la sanitat 
pública en aquests moments 
tant crítics de la pandèmia 
que afecta tothom. Aques-
ta gratuïtat es mantindrà 
mentre duri l’estat d’alarma. 
Aquesta iniciativa forma part 
del Pla de Responsabilitat Pú-
blica que la companyia ha po-
sat en marxa.

Gas i llum 
gratis als hotels 
medicalitzats 
que ajudin a 
pal·liar la crisi

VIERNES 3 DE ABRIL DE 2020 | TEMA DEL DIA 3

Alerten de la 
falta d’EPIS a 
l’Hospital Santa 
Maria de Lleida

El comitè d’empresa de 
l’Hospital Santa Maria va 
alertar en un comunitat de 
la falta d’Equips de Protecció 
Individuals (EPIS) i tests per 
a tots els professionals. Des 
de la direcció van informar 
que els EPIS estan demanats, 
“però la demanda es tan gran 
que no arriben i es busquen 
solucions casolanes”. En rela-
ció als testos només arriben 
150 testos diaris per a la pro-
víncia dels quals 25 són desti-
nats per fer als professionals.

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

FOTO: Dep. Salut / Professionals que treballen a l’Hotel Nastasi
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