
El Gobierno podría prorrogar el estado de alarma 15 días más, hasta 
el 26 de abril, como una nueva medida en la lucha contra el corona-
virus. Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, planteó la 
posibilidad de que el Ejecutivo recomiende a toda la población el uso 
generalizado de las mascarillas.
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#JOEMQUEDOACASA

► El investigador Oriol Mitjà 
hará su estudio en la residencia, 
que ya contabiliza ocho muertes

► La universidad será virtual 
en abril y en mayo y se plantea          
las evaluaciones no presenciales

► Lleida registra en las últimas 
24 horas seis decesos pero los 
contagios disminuyen hasta 30

Probarán en la Pobla de Segur el 
ensayo clínico contra el Covid-19

TEMA DEL DIA PÁGINAS 3-14

FOTO: Mossos / La agente Alexandra Rivero, sorprendida por el nivel “altísimo” de respeto al confinamiento

“Al regresar a casa pienso que 
quizá pongo en peligro a los míos” 

Los Mossos efectuarán más de 200 controles 
en las carreteras durante el fin de semana

FOTO: J. Martín (EFE) / Pedro Sánchez visitó una fábrica de respiradores

El Gobierno estudia ampliar el 
estado de alarma al 26 de abril 
y recomendar las mascarillas
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El Paer en cap de 
Balaguer recorda 
les actuacions fetes 
amb un vídeo

El consell del Pla 
rep més mascaretes 
i protectors facials 
pel coronavirus

Campanya per teixir 
xarxa de comerç 
local a Tàrrega 
durant el covid-19

Els joves de la Seu 
d’Urgell es podran 
felicitar per la ràdio 
els aniversaris

L’alcalde de Balaguer va publi·
car ahir un vídeo per explicar 
les actuacions que havia fet el 
consistori durant aquesta set·
mana per frenar la propagació 
del coronavirus. El paer també 
va aprofitar per agrair la tasca 
dels voluntaris que han estat 
realitzant aquests dies masca·
retes i bates i que ara comença·
ran a fer peücs, així com a la co·
munitat xinesa per la donació. 

El Consell Comarcal del Pla 
d’Urgell continua rebent mas·
caretes i protectors facials, que 
s’afegeixen a les donacions que 
particulars de diferents locali·
tats ja han fet. Aquests darrers 
dies, un grup de 19 cosidores 
de Linyola hi han contribuït 
amb la confecció de 300 mas·
caretes i des de diferents co·
marques s’han imprès protec·
tors facials.

La Soll ha iniciat una campanya 
per elaborar un llistat coopera·
tiu amb els comerços targarins 
oberts durant el coronavirus. 
L’objectiu és fer xarxa, donar vi·
sibilitat i incentivar el consum a 
les botigues de proximitat de la 
nostra ciutat, ja que la crisi del 
coronavirus està fent molt mal 
al petit comerç i als productors 
de la zona.

La Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de la Seu ha orga·
nitzat una iniciativa per felicitar 
als i les joves d’11 a 30 anys a 
través de RàdioSeu. Cal fer una 
demanda prèvia trucant al 646 
602 151, com a mínim, dos di·
es abans. RàdioSeu trucarà per 
felicitar al o la jove en directe. 
També es publicarà la felicita·
ció. 

la finestra els que trenquen el 
confinament”. 
BAIXEN ELS DELICTES

 Durant aquestes setma·
nes amb la població tancada 
a casa, el que han constatat 
els Mossos d’Esquadra és una 
“baixada dels fets delictius” 
però “ha aparegut un nou col·
lectiu vulnerable”. Rivero ex·
plica que fa referència als bo·
tiguers perquè “els comerços 
d’alimentació continuen oberts 
i, en moltes ocasions, són l’únic 
establiment de tot el carrer que 
està obert”. I això es tradueix 
en una “percepció de manca 
de seguretat”. Una percepció 
que ha anat variant en funció 
dels dies: “Al principi se senti·
en aclaparats però ara sí que se 
senten els comentaris respecte 
a la seguretat. Nosaltres el que 
fem és anar·los a veure per sa·
ber com estan”. 

Treballant des de les 8.00 
hores arriba el punt i final a la 
jornada laboral feta al Segrià 
Nord i és aquí on la sensació 
d’incertesa l’envaeix a ella: 
“Quan torno a casa de treballar 
penso que potser estic posant 
en perill els meus”. La segure·
tat i l’orgull que adquireix quan 
està de servei “per la resposta 
de la ciutadania” es converteix 
en “incertesa i molta cura amb 
tot allò que fas perquè et pots 
contagiar i pots contagiar als 
altres” quan arriba a casa seva. 

Però malgrat aquesta incer·
tesa que té quan arriba a casa, 
quan surt ho fa sabent que aju·
da a garantir la seguretat i la sa·
lut de la resta de la ciutadania. 
I amb aquesta premissa, l’Ale·
xandra continuarà sortint. 

“Quan torno a casa de treballar penso que 
potser estic posant en perill els meus”

El Centre Geriàtric de 
la Pobla és un dels que 
participen en l’assaig de 
l’epidemiòleg Oriol Mitjà
El brot en aquesta residència ja suma 
8 morts i 39 contagis per coronavirus
Barcelona
ACN
El brot de coronavirus al Centre 
Geriàtric del Pirineu, a la Pobla 
de Segur (Pallars Jussà), ja suma 
39 positius i 8 morts, segons van 
confirmar fonts de la mateixa re·
sidència. Es tracta del brot de co·
vid·19 més important que hi ha 
actualment a la demarcació de 
Lleida en una residència de gent 
gran. Segons les mateixes fonts, 
les víctimes mortals són totes 
persones d’entre 90 i 95 amb di·
verses patologies de base. 

Aquest va ser el primer geri·
àtric on una unitat de l’Exèrcit 
provinent de Saragossa va fer 
una desinfecció per frenar els 
contagis tot just fa una setma·
na. I, precisament, aquesta re·
sidència serà una de les 17 que 
es beneficiaran de l’assaig clínic 
encapçalat pel doctor epidemio·
lògic Oriol Mitjà, segons va avan·
çar Pallars Digital. L’alcalde de la 
Pobla, Marc Baró, va explicar a 
LA MAÑANA que el tractament 
començarà entre avui i demà i 
que s’administrarà a les perso·
nes que han donat positiu.  L’es·
tudi de tractament subministra 
una medicina preventiva “do·

ble”, a pacients amb covid-19 
perquè tinguin un antiviral per 
reduir la càrrega del virus, i tam·
bé un tractament profilàctic per 
a qui hagi estat en contacte amb 
persones amb positiu. El treball 
el dirigeix Mitjà i hi participen 
l’Hospital Germans Trias i Pujol i 
la Fundació Open Arms.

D’altra banda, un total de 40 
usuaris de dues residències de 
gent gran de la ciutat de Bala·
guer han donat positiu de la co·
vid· 19, segons va explicat ahir el 
paer en cap, Jordi Ignasi Vidal, en 

una entrevista a Ràdio Balaguer. 
Es tracta de 26 avis de la resi·
dència Comtes d’Urgell i 14 de la 
residència Santa Maria.  Els dos 
centres han estat desinfectats 
aquesta setmana a càrrec d’una 
empresa especialitzada contrac·
tada pel Departament de Tre·
ball, Afers Socials i Famílies. Així 
mateix, va assenyalar que l’Àrea 
Bàsica de Salut de Balaguer ha 
sumat 15 nous casos de coro·
navirus els darrers dies, amb la 
qual cosa el nombre de positius 
ascendeix a 104.

FOTO: Paeria / Les dues residències s’han desinfectat aquesta setmana

Aspa compra una impressora 3D
L’Ajuntament d’Aspa ha comprat una Impressora 3D per poder 
ajudar a tots els sectors i en especial al sanitari per fer viseres de 
protecció i d’altres materials necessari /FOTO: @mjinvernon

Donació d’Oncolliga a Salut
La Fundació Oncolliga ha donat 5 llits anatòmics elèctrics, 7 
matalassos antiescares, 2 tamborets de dutxa, 2 cadires de rodes i 
3 caminadors, que aniran pels pacients del Nastasi/ Foto: ICS
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Tàrrega suma 
el primers 
tres morts i 
Mollerussa ja 
en registra set
Tàrrega ha registrat aquesta 
setmana les primeres morts 
per coronavirus. D’una banda, 
un home de 59 anys i una do-
na de 76 anys, veïns de la ciu-
tat, que van morir a causa de 
la pandèmia quan es trobaven 
ingressats a l’Hospital Arnau de 
Vilanova. La tercera víctima ha 
estat una veïna de la ciutat de 
86 anys, que va morir a Barce-
lona a causa del covid-19. La 
dona va ser enterrada Torna-
bous, d’on era filla. El total de 
casos positius a Tàrrega ascen-
deix a 31.

A Mollerussa, el nombre de 
víctimes mortals per corona-
virus s’ha elevat a 7 en les da-
rreres hores, mentre que el de 
casos positius és de 24, dotze 
dels quals són ingressos hospi-
talaris. 

L’Aran va sumar dos nous ca-
sos de coronavirus en les darre-
res hores i la xifra total ja arri-
ba als 73 a tota la Val. Segons 
van informar des del Conselh 
Generau, un dels positius és 
un usuari de la Residència Sant 
Antòni i l’altre està ingressat a 
l’Espital Val d’Aran. 

Finalment, a la Fundació 
Sant Hospital de la Seu d’Urge-
ll hi ha set ingressats amb co-
vid-19 i un pacient més encara 
per confirmar. A la capital al-
turgellenca també es va donar 
l’alta a una persona en les da-
rreres hores.

Catalunya 
arriba a 2.508 
defuncions i 
24.734 casos

Catalunya arriba a les 2.508 
morts per coronavirus en cen-
tres sanitaris, amb 173 perso-
nes que van perdre la vida en 
les darreres hores, segons va 
informar el Departament de 
Salut. La xifra és inferior a la 
dels últims dos dies, quan es 
van comptabilitzar 242 i 244 
defuncions. Hi va haver 1.274 
nous positius, sumant ja un 
total de 24.734 casos. Des de 
l’inici de la pandèmia fins ara 
hi ha hagut un total de 2.108 
persones que han estat ingres-
sades de gravetat. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

Sis víctimes més a Lleida, però 
sols 30 nous infectats en un dia 
Un total de 274 persones continuen ingressades
El Departament de Salut va 
confirmar que durant el dia 
d’ahir van morir 5 persones 
amb coronavirus SARS-
CoV-2 a la Regió Sanitària de 
Lleida i 1 persona a la de l’Alt 
Pirineu i Aran.

Lleida 
ACN 
També va confirmar 25 casos po-
sitius nous a Ponent i 5 al Pirineu. 
Les morts des de l’inici de la pan-
dèmia al conjunt de la demarca-
ció són un total de 75, mentre que 

els casos positiuss’eleven a 992. 
D’altra banda, en les últimes ho-
res es van donar d’alta 24 perso-
nes, dada que suposa que la xifra 
total de persones que han superat 
el covid-19 sigui ara de 176. 

A dia d’ahir hi havia 230 perso-
nes ingressades en hospitals de la 
regió de Lleida, 43 dels quals eren 
a l’UCI. Al Pirineu hi ha 44 perso-
nes ingressades en centres hospi-
talaris, però totes a planta.

De les persones amb corona-
virus ingressades en centres hos-
pitalaris de la Regió Sanitària de 

Lleida, 145 es troben a l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova; 
102 estan estables a planta i 43 
a l’UCI. 38 persones estan ingres-
sades a l’Hospital Universitari de 
Santa Maria de Lleida, 30 de les 
quals estables a planta i 8 es tro-
ben a l’UCI. 47 persones estan in-
gressades en centres privats, to-
tes estables a planta.

Dels pacients ingressats a la 
Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i 
Aran, 10 es troben a l’Espitau Val 
d’Aran, tots estables a planta; 17 a 
l’Hospital del Pallars, a Tremp, to-

tes a planta; 7 a la Fundació Sant 
Hospital de la Seu d’Urgell, esta-
bles a planta; i 10 a l’Hospital de 
Cerdanya, estables a planta. 

En el seu comunicat diari, en 
el qual passa balanç de l’afectació 
del covid-19, el Departament de 
Salut destacava ahir que continua 
garantint la gestió de la pandè-
mia, treballant per donar la millor 
assistència a les persones, agraïa 
la col·laboració i els esforços de la 
ciutadania per contenir els conta-
gis i demanava no abaixar la guàr-
dia en les mesures de prevenció. 
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Tremp enderrocarà a partir 
de dilluns dues cases en estat 
ruïnós de propietat municipal
La demolició es farà manual per no perjudicar els 
edificis que hi ha al costat a l’estret carrer del Forn
L’Ajuntament de Tremp 
iniciarà el pròxim dilluns 
6 d’abril l’enderroc de 
dos edificis de titularitat 
municipal situats en el 
centre de la població que 
han estat declarats en estat 
ruïnós.

Tremp
REDACCIÓ
El consistori de la capital del Pa-
llars Jussà iniciarà el pròxim di-
lluns 6 d’abril l’enderroc de dues 
finques de titularitat municipal 
situades en els números 8 i 10 del 
carrer del Forn, en compliment 
d’un decret d’alcaldia, del 10 de 
març dels 2020, que declarava 
l’estat ruïnós dels dos immobles. 

El regidor de Manteniment, 
Mobilitat, Via Pública, Serveis, 
Obres i Urbanisme de l’Ajunta-
ment de Tremp, Antoni Flores, 
va anunciar ahir que donada la 
urgència de l’actuació, l’enderroc 
s’iniciarà el dilluns i tindrà una 
durada aproximada d’un mes. A 
banda d’això, s’hi ha d’afegir el 

temps que duri l’adequació del 
solar i de l’entorn. Un cop estigui 
resolt aquest canvi urbanístic, es 
plantejarà quin ús cal donar-hi a 
l’espai on fins ara hi ha els dos 
edificis de titularitat municipal. 

Atès l’estat deficient dels dos 
immobles, d’una planta baixa 
i dues superiors i uns 50 anys 
d’antiguitat, que presentaven 
problemes estructurals i forjats 
interiors parcialment ensorrats, 
s’efectuarà un enderroc manual 
per tal de no perjudicar els edifi-
cis confrontats. 

El 2 de març del 2020 els ser-
veis tècnics municipals van fer 
una inspecció ocular i van detec-
tar que el deteriorament dels im-
mobles del carrer del Forn s’ha-
via agreujat. Per aquest motiu ja 
es va procedir a acordonar la part 
del carrer on es troben les dues 
cases en espera de l’enderroc 
immediat i de màxima urgència 
per tal d’evitar que les dues cases 
s’enfonsin i puguin provocar cap 
incidència, sobretot malferir al-
gun dels ciutadans. FOTO: Ajuntament Tremp / El carrer, acordonat a l’alçada de les cases

Solsona 
anul·la la Fira 
de Sant Isidre 
per la crisi del 
coronavirus
El Consell Comarcal del Sol-
sonès i la comissió organitza-
dora de la Fira de Sant Isidre 
de Solsona han decidit anul·lar 
l’edició d’aquest any del certa-
men davant la “incertesa tem-
poral”. La decisió, asseguren, 
els “dol” i ha estat difícil de 
prendre i afirmen que ho fan 
perquè és “la millor opció” per 
“responsabilitat i compromís 
social”. Els organitzadors han 
descartat ajornar-la perquè 
el bestiar boví, protagonista 
del certamen, es desplaça a la 
muntanya a partir del juny i fins 
a l’octubre.

La Diputació 
ajorna el ple d’abril 
per activar el 
pressupost del 2020

La Diputació de Lleida ajornarà 
uns dies la sessió plenària, pre-
vista per al 6 d’abril, per poder 
aprovar la liquidació del pres-
supost de 2019 i, al temps, po-
der activar els comptes de l’any 
2020. L’equip de govern vol dis-
posar de la manera més ràpi-
da possible de les assignacions 
econòmiques necessàries per 
fer efectius els diferents paquets 
de mesures econòmiques.

L’Oficina Comarcal d’Informació 
al Consumidor (OCIC) del Se-
grià ha tramitat 241 expedients 
durant el primer trimestre del 
2020. El servei que s’ofereix des 
del Consell Comarcal del Segrià 
es consolida i, en només tres 
mesos, ja ha sobrepassat so-
bradament la tramitació anual 
realitzada tant durant l’anualitat 
2017 (140 expedients) i la feta el 
2018 (214 expedients).

Dels 241 expedients trami-
tats aquest any, gairebé la mei-
tat, 102, són consultes que s’han 
resolt. La resta d’expedients són: 
86 reclamacions, 52 mediacions 
tramitades i finalitzades, 37 me-
diacions resoltes favorablement 
i una queixa. Finalment, només 

s’han arxivat 15 expedients per 
no haver prosperat la mediació.
A nivell general, la temàtica de 
les reclamacions són del sector 
de les telecomunicacions i in-
ternet. Cal destacar que el 33% 
dels expedients del mes de març 
estan relacionats amb la crisi del 
Covid-19.

Consum del Segrià tramita 
241 expedients durant els 
tres primers mesos de l’any

Les principals 
reclamacions 

són de 
telefonia 

El Centre de l’Oli de la 
Granadella durà a terme 
un tast virtual d’oli verge
Els participants hauran de comprar abans 
l’or verd que rebran a casa per missatgeria

La Granadella
ACN
L’activitat, que serà gratuïta, està 
limitada a quinze persones, que 
s’hauran d’inscriure abans al for-
mulari habilitat al web del CCOC. 

Els participants hauran d’adquirir 
prèviament els dos olis que s’uti-
litzaran el dia del tast. Un cop ins-
crits, rebran un correu on se’ls 
especificaran els materials neces-
saris que hauran de tenir prepa-

rats a casa, així com la documen-
tació necessària per interpretar el 
tast i l’enllaç on es farà la video-
trucada.

Amb aquesta activitat el Cen-
tre de la Cultura de l’Oli de Cata-
lunya pretén continuar difonent 
la cultura de l’oli en aquests dies 
de confinament amb motiu de la 
crisi sanitària provocada pel coro-
navirus.

El Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya (CCOC), situat a 
la Granadella, durà a terme dimecres vinent un tast virtual 
d’oli verge extra, amb l’expert Josep Maria Audí, membre 
del panell de tast d’olis de Catalunya.

22 LLEIDA | SÁBADO 4 DE ABRIL DE 2020

cfarre
Resaltado


	publicacio (2)
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40
	publicacio (2).pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40

	publicacio (2).pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40

	publicacio (2).pdf
	lm02
	lm03
	lm04
	lm05
	lm06
	lm07
	lm08
	lm09
	lm10
	lm11
	lm12
	lm13
	lm14
	lm15
	lm16
	lm17
	lm18
	lm19
	lm20
	lm21
	lm22
	lm23
	lm24
	lm25
	lm26
	lm27
	lm28
	lm29
	lm30
	lm31
	lm32
	lm33
	lm34
	lm35
	lm36
	lm37
	lm38
	lm39
	lm40



