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La pandèmia del coronavirus va deixar ahir a Lleida set morts més, entre les quals la del primer metge que ha perdut 
la vida a la província, Albert Coll, de 63 anys i que prestava servei a Os de Balaguer, Castelló de Farfanya i Balaguer. 
A tot Espanya, els contagiats confirmats superen els 100.000, encara que la tendència a l’alça es desaccelera.

coronavirus balanç

Primer metge que perd la vida a Lleida 
per la pandèmia, que causa 7 morts més
Salut sospesa instal·lar més endavant llits a l’Onze de Setembre o un altre pavelló

Coll, a dalt a la dreta, en una foto amb els companys del CaP.

dadeS de la Pandèmia

lleida

afectats                  897
Morts     62
altes                    124
z Set morts més i 72 nous positius 
en la jornada d’ahir, en la qual hi 
va haver 16 altes hospitalàries.

Catalunya

afectats          21.804
Morts              2.093
altes               6.917
z Catalunya va superar ahir els 
2.000 morts i voreja els 22.000 in-
fectats, 3.468 d’ells sanitaris.

eSPanya

afectats       102.136
Morts              9.053
altes           22.647
z  Espanya va superar ahir els 
100.000 contagis i va tenir més de 
800 morts per cinquè dia seguit.

món

afectats      852.276
Morts          42.400
z Itàlia va allargar ahir el confi-
nament, el Regne Unit voreja els 
30.000 contagis i EUA preveu arri-
bar fins als 240.000 morts.

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

La corba a l’alça dels contagis s’atenua
n Ahir es va arribar als més de 100.000 casos per coronavirus i 
les 9.000 morts a Espanya, i per la seua part, les altes van asso-
lir les 22.000. A Lleida el nombre de defuncions va augmentar 
lleugerament respecte a ahir, però no hi va haver cap mort a la 
regió sanitària del Pirineu i Aran. A Europa es van superar els 
440.000 contagis i a nivell mundial s’atansen al milió.
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Aquest dimecres, 1 d’abril, ha estat un dia trist per a la 
família de Metges de Catalunya (MC). Ens ha deixat el 
doctor Albert Coll, afiliat al sindicat des del 1993, un 
professional extraordinari que va estimar la medicina 
de família com el que més i que, fins al darrer moment, 
va posar els seus coneixements i la seva experiència al 
servei dels seus pacients. Treballador incansable, va es-
merçar molts esforços a actualitzar el seu saber mèdic 
per oferir la millor atenció sanitària possible. 
   Durant molts anys va passar consulta a Àger, però, 
darrerament, exercia a Os de Balaguer, Castelló de 
Farfanya i també a Balaguer. El nostre company se’n 
va amb la bata blanca posada i amb el seu fonendosco-
pi, on encara ressonen els darrers combats contra una 
pandèmia que ha acabat amb la seva bonhomia. Des del 
sindicat, expressem el més profund sentiment de condol 
a la seva esposa, als seus dos fills i als familiars i amics 
del doctor Coll.
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❘ LLEIDA ❘ Lleida va registrar ahir 
set morts més per coronavirus, 
entre les quals el que és el pri-
mer facultatiu que perd la vida 
per la pandèmia a la província. 
Es tracta del metge de família 
Albert Coll Nus, veí d’Almenar 
de 63 anys. Havia estat durant 
vint anys el metge de capçale-
ra d’Àger i actualment ho era 
d’Os de Balaguer i Castelló de 
Farfanya. A més, feia guàrdi-
es al CAP de Balaguer. Segons 
van explicar fonts pròximes a 
Coll, aquest s’hauria contagi-
at exercint la seua professió. 
“Fa una setmana va ingressar 
a l’Arnau, on va ser uns dies a 
planta fins que la pneumònia 
que tenia va empitjorar”, van 
explicar les mateixes fonts, que 
van afegir que “va ser traslladat 
a l’UCI, on per desgràcia no va 
poder superar el Covid-19”. La 
seua dona és infermera al CAP 
d’Almenar. La notícia del seu 
traspàs va consternar tant el 
col·lectiu sanitari com veïns de 
Balaguer i de la Noguera, que 
van mostrar el seu “enuig” per-
què “els metges de guàrdia del 
CAP del municipi no estan ben 
protegits”. Des de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar 
i Comunitària, van assenyalar 
que Coll “estimava la professió, 
treballava i rarament se’l sentia 
protestar” i el sindicat Metges 
de Catalunya, al qual estava 
afiliat, va manifestar que “era 
un treballador incansable, que 
va invertir molts esforços per 
oferir la millor atenció sanitària 
possible”. Salut també va donar 
el seu condol i va agrair la seua 
dedicació, “així com la de tots 
els sanitaris per fer front a la 
pandèmia”.

Les víctimes mortals per co-
ronavirus fins ara a Lleida s’ele-
ven a 62, i Salut va confirmar 
72 positius més, (897); i es van 
donar setze altes, per la qual 
cosa un total de 124 persones 
s’han curat després de ser hos-
pitalitzades. Actualment, hi ha 
281 contagiats ingressats. En 
concret, 151 són a l’Arnau (42 
a l’UCI); 39 són al Santa Ma-
ria (9 a l’UCI); i 48 a les clíni-
ques privades Vithas Lleida i 
Perpetu Socors. A l’Alt Pirineu 
i Aran, n’hi ha 12 a l’Espitau 
Val d’Aran; 18 al de Tremp; 4 
al Sant Hospital de la Seu i 9 al 
de la Cerdanya.

Salut preveu començar avui 
a enviar malalts a l’hotel Nas-
tasi de Lleida i al Segle XX de 
Tremp, i ahir va inspeccionar el 

Parador del Roser, que serà el 
segon que utilitzarà en cas que 
sigui necessari a la capital. A 
més, estudia instal·lar llits en 
un pavelló en una segona fase. 
L’Onze de Setembre és el que 
té més números, tot i que tam-
bé analitzarà el Juanjo Garra i 

el Barris Nord. D’altra banda, 
ahir va repartir 500 bates de 
protecció a l’Arnau i centres de 
Primària, després d’haver-ne 
distribuït 5.000 dimarts, però 
l’augment de pacients fa que el 
material quedi curt al créixer 
la demanda.
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coronavirus conSeqüèncieS a lleida
amaDo forrolla

La franja d’edat d’entre 
50 i 59 anys, la que 
acumula més positius
n Les persones que tenen en-
tre 50 i 59 anys són les que 
tenen més risc de donar positiu 
per coronavirus, d’acord amb 
les dades que el departament 
de Salut publica diàriament 
al seu web. Dels 859 casos 
confirmats a la província de 
Lleida ahir al migdia, 153 eren 
d’aquesta franja d’edat, al da-
vant de la de 70 a 79 anys, que 
la segueix en segona posició 
amb 146. A nivell de Catalu-
nya, els positius en aquestes 
dos franges estan pràctica-
ment empatats: 3.354 en la 
primera i 3.353 en la segona. 
També crida l’atenció que a la 
regió sanitària de l’Alt Pirineu 
i Aran, on hi ha confirmats 
166 contagis, el grup d’edat 
més afectat sigui el de 40 a 49 
anys, amb 34, al davant dels 
de 50 a 59, que són 32. A tota 
la província, la tercera franja 
d’edat amb més afectats és la 

de 80 a 89 anys, amb 131. En 
canvi, entre els més joves el 
nombre de casos és molt re-
duït. Només n’hi ha hagut dos 
entre 0 i 9 anys i cinc més entre 
10 i 19. Entre 20 i 29 ja hi ha 
un gran salt i assoleixen els 48.

radiografia delS caSoS confirmatS

hospital santa maria

Professionals del Santa maria amb bates i uniformes donats pel grup Jorge des de mollerussa.

UGT porta la falta de 
material al síndic
❘ lleiDa ❘ UGT ha enviat una car-
ta al síndic de greuges per de-
manar-li empara per la falta de 
material de protecció a centres 
assistencials, hospitals, sociosa-
nitaris, emergències, transport 
sanitari i residències.

Aliments per als sensesostre 
de l’Agnès Gregori
❘ lleiDa ❘ La Fundació Banc de Re-
cursos i el supermercat Consum 
van donar ahir aliments per als 
sensesostre instal·lats al pavelló 
Agnès Gregori per un valor de 
300 euros.

Classes sobre “aspectes 
emocionals” a les aules
❘ barcelona ❘ El conseller d’Educa-
ció, Josep Bargalló, va assegurar 
ahir que s’hauran de treballar 
“aspectes emocionals”, a tots 
els nivells, el dia del retorn a les 
aules després del confinament.

Demanen mesures contra 
la pobresa energètica
❘ barcelona ❘ L’Aliança Contra 
la Pobresa Energètica va asse-
nyalar ahir que “continua sense 
resoldre’s la qüestió dels possi-
bles impagaments i cal un meca-
nisme per evitar l’endeutament 
dels vulnerables davant la crisi”.

els cossos de seguretat van homenatjar ahir els professionals de l’hospital Santa maria.

x.rodríguez
❘ tremp ❘ L’hotel Segle XX de 
Tremp preveu acollir a partir 
d’avui pacients de coronavirus 
de l’Hospital del Pallars que 
es troben estables. Fonts de la 
conselleria de Salut van expli-
car que es tracta de pacients 
que encara poden encomanar 
altres persones. Per aquesta 
raó, seran atesos en aquest es-
tabliment com a pas previ al 
retorn als seus domicilis.

De moment es traslladarà a 
l’hotel Segle XX cinc afectats 
per Covid-19 per rebaixar la 
càrrega assistencial a l’hospi-
tal, tot i que segons les neces-
sitats es pot ampliar el nombre 
d’habitacions. 

L’ajuntament de Tremp, per 
la seua part, s’encarregarà de la 
bugaderia i de portar el menjar 
als ingressats a l’hotel, segons 
fonts pròximes al dispositiu. 
Així mateix, el personal que 

atendrà els pacients sortirà de 
les borses de treball que s’han 
habilitat per cobrir llocs de tre-
ball als hotels medicalitzats del 
Pirineu (vegeu SEGRE d’ahir).

D’aquesta manera, aquest 
establiment es convertirà en 
el segon hotel hospital del Pi-
rineu, ja que l’hotel Alegret de 
Tremp ja acull persones que 
estaven ingressades a la unitat 
sociosanitària de l’Hospital del 
Pallars.

L’hotel Segle XX de Tremp comença  
avui a rebre pacients amb coronavirus

hospital santa maria

153
positius

eren els confirmats per salut ahir 
al migdia entre lleidatans de 50 a 
59 anys.

7
positius

entre menors de 20 anys a lleida, 
dos d’entre 0 i 9 anys i cinc d’entre 
10 i 19.

àrea BàSica de SaLuT (província)

alcarràs 19
alfarràs/almenar 12
almacelles 2
alt Urgell-sud 17
alta ribagorça 4
aran 31
artesa de segre 2
balaguer 89
bellpuig 4
les borges blanques 22
cerdanya 15
cervera 45
Granadella 7
pallars sobirà 8
pla d’Urgell 44
la pobla de segur 29
ponts 4
seròs 11
la seu d’Urgell 20
solsonès 4
tàrrega 59
tremp 13

aBS de LLeida ciuTaT i eL Seu enTorn

lleida 1 centre històric 22
lleida 2 primer de maig 47
lleida 3 eixample 43
lleida 4 balàfia pardinyes 32
lleida 5 cappont 29
lleida 6 la bordeta magraners 21
lleida 7 onze de setembre 26
lleida rural-1 nord 23
lleida rural-2 sud 11

font: departament de salut

La de la pobla de 
Segur és l’aBS de 
catalunya amb més 
casos per habitant
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coronavirus comarqueS

sorprès els associats. Pel que fa 
al Segrià, el consell ha publicat 
una llista d’empreses de la co-
marca que ofereixen servei a 
domicili per promoure el con-
sum de productes de proximitat. 
El president del consell, David 
Masot, va explicar que cada 
dia s’hi sumen més empreses i 
cooperatives. 

Una d’aquestes firmes és 
Agro-Massot de Torre-serona, 
que porta la seua vedella a casa 
dels clients. El propietari, Joan 
Carles Massot, va explicar que 
“la gent pot fer les comandes per 
WhatsApp o correu electrònic” 
i “els facilitem la llista de pro-
ductes i de preus”. Massot no 
va descartar continuar oferint 
aquest servei quan finalitzi la 
crisi sanitària.

imperfectus

c.sans

x. santesmasses

en primera perSona

els van fer saber alguns dels 
clients, que també van va-
lorar positivament el fet de 
poder consumir hortalisses 
de km 0.

L’empresa Imperfectus, 
impulsada per tres joves 
de l’Urgell i el Pla d’Urgell, 
va nàixer a començaments 
d’aquest any amb els objec-
tius de reduir el malbara-
tament d’aliments; aportar 
comoditat, aliments sans i 
de proximitat així com un 
estalvi econòmic d’aproxi-
madament el 20% als clients; 
pagar un preu just als agri-
cultors per la seua dedicació 
i esforç, i reduir el consum 
de plàstics.

que hem fet els productors 
de proximitat de la comarca 
ha estat accelerar un projecte 
que feia temps ja teníem al 
cap”. Alguns productors ja 
venien a domicili a títol in-
dividual, però centralitzar 
tota la gestió a través d’un 
únic canal quedava encara 
pendent. “Ho hem fet d’una 
manera accelerada veient 
la situació d’emergència en 
la qual ens hem vist tots in-
volucrats, però estem molt 
satisfets i animem a tots els 
ciutadans que ens estan co-
neixent ara que quan passi 
la pandèmia continuïn re-
cordant-se de nosaltres”, va 
afegir Isús.

els comerços que ofereixen 
el servei amb el número de 
telèfon. Segons va assenya-
lar el regidor de Comerç de 
l’ajuntament, Ramon Sala, 
per poder controlar la pan-
dèmia s’ha d’evitar que cap 
veí hagi de sortir de casa. Per 
la seua banda, Gemma So-
lé, responsable d’un comerç 
d’alimentació a Guissona, ex-
plica que el servei a domicili 
ja el porten a terme des que 
va iniciar el confinament a 
petició, en la majoria dels ca-
sos, de les persones de més 
edat d’aquesta localitat. A 
gairebé totes les comarques 
s’estan donant iniciatives 
d’aquest tipus.

La residència comtes d’urgell de Balaguer, on s’ha registrat fins a 26 contagis.

.a. BaLaGuer

e. farneLL
❘ LLeiDa ❘ L’ajuntament de Mo-
llerussa va fer ahir una crida 
a la ciutadania perquè con-
tinuï extremant les mesures 
de confinament amb l’objec-
tiu d’estabilitzar els casos de 
persones diagnosticades amb 
coronavirus que es manté des 
de dilluns passat en 22, enca-
ra que va lamentar que ja són 
6 persones de la ciutat les que 
han perdut la vida a causa de 
la infecció, les dos últimes ahir. 
Són dades que van transcendir 
ahir a la reunió periòdica del 
comitè d’emergència del Pla de 
Protecció Civil de Mollerussa, 
convocada per l’alcalde de Mo-

llerussa, Marc Solsona, que va 
demanar “no abaixar la guàr-
dia” per poder continuar con-
trolant, en la mesura que sigui 
possible, la situació.

D’altra banda, també ahir va 
morir una altra dona d’Àger, 
encara que en aquest cas no 
estava vinculada amb la resi-
dència d’ancians. Va morir a 

l’hospital de Tremp i falta con-
firmar que fos per Covid-19. 
També a Balaguer el nombre 
de difunts ahir va ser de tres 
persones grans. Una d’elles de 
94 anys que va morir a l’Arnau 
de Vilanova. Segons l’alcalde, 
Jordi Ignasi Vidal, encara no se 
sap si han mort pel Covid-19.

A Aran, la xifra de casos po-
sitius diagnosticats ahir va ser 
de 12, de manera que ja són 
67 a la Val. Segons el síndic 
d’Aran, Paco Boya, d’aquests 
nous casos només dos van ne-
cessitar hospitalització. L’Espi-
tau de Vielha tenia ahir tretze 
persones ingressades després 
d’haver donat l’alta a sis malalts 

ja recuperats. El nombre d’in-
fectats de dilluns era de 55, tres 
més que el dia anterior.

Primera defunció a Guissona
D’altra banda, l’ajuntament 

de Guissona va anunciar ahir 
la primera mort per coronavi-
rus al municipi. Es tracta d’una 
veïna que feia dies que estava 
ingressada a Lleida. El consis-
tori va explicar que hi ha 19 
casos a la localitat, tots esta-
bles i controlats, així com 111 
persones amb símptomes als 
seus domicilis encara que no 
se’ls ha fet el test; un total de 
55 contactes aïllats i 11 altes, 
informa Segre Tàrrega.

Dos noves víctimes mortals eleven 
a sis les registrades a Mollerussa
La capital del Pla es manté des de dilluns passat amb vint-i-dos casos positius 
de Covid-19 || A Aran s’eleven a seixanta-set i ahir sis van rebre l’alta mèdica

Tornabous obliga els 
veïns a portar mascareta
Segre tàrrega
❘ tornaBous ❘ Tornabous ha apro-
vat per decret d’alcaldia obli-
gar els veïns a utilitzar mas-
caretes quan surtin de casa. 
El consistori argumenta que 
els veïns utilitzen la via públi-
ca per anar a comprar i amb 
aquesta mesura vol impedir o 
frenar la propagació del coro-
navirus. Aquest decret es va 
aprovar l’endemà que un grup 
de voluntaris repartís masca-
retes, adquirides pel consisto-

ri, entre els veïns. L’alcalde, 
David Vilaró, va explicar que 
un dels objectius és protegir 
les dos botigues per garantir 
el subministrament d’aliments. 
Vilaró va afegir que “el decret 
no pretén sancionar, més avi-
at conscienciar aquells pocs 
que encara no utilitzen ele-
ments de protecció”. A més, 
va avançar que a finals de set-
mana repartiran un parell de 
guants entre totes les cases del 
municipi.

només 3 familiars podran 
acomiadar els difunts
redacció
❘ LLeiDa ❘ La conselleria de Salut 
va informar ahir que mentre 
duri la situació d’emergència 
pel coronavirus no podran 
celebrar-se cerimònies fune-
ràries i va limitar a un màxim 
de tres familiars o amics els 
acompanyants de la persona 
morta en el moment final del 
comiat, a més del religiós que 
oficiï l’acte. També va recordar 
que queden vetats fins al final 
de la crisi els vetllatoris i que 

la persona que hagi traspassat 
pot ser incinerada o inhumada.

Cerimònies personalitzades
Per la seua banda, una em-

presa de Lleida, Agraïments, 
dedicada a l’organització d’en-
terraments personalitzats, va 
oferir la possibilitat de cele-
brar cerimònies col·lectives 
de comiat una vegada que 
finalitzi el confinament des-
prés de l’interès de diversos 
ajuntaments.

BaLaguer
ahir es van registrar  
tres morts més a Balaguer  
i cap estava vinculat  
a les residències

LeS cLauS

Mollerussa
z La capital del pla té registrats 
fins a 22 casos positius de co-
ronavirus i han perdut la vida 
sis persones des de l’inici de la 
pandèmia, segons el consistori.

Noguera
z ahir va morir una altra padri-
na veïna d’Àger que no estava 
a la residència municipal. Va 
perdre la vida a l’Hospital co-
marcal de tremp. a Balaguer 
només ahir es van registrar tres 
traspassos més de persones 
grans, sense estar vinculades a 
les residències

Aran
z el nombre de diagnosticats 
ahir a la Val d’aran va ser de 
dotze, per la qual cosa es van 
elevar a 67 casos positius. tam-
bé sis persones van rebre l’alta 
mèdica.

Treballs de desinfecció
z aran, Balaguer i mollerussa 
seguien ahir amb els treballs 
de desinfecció dels carrers.
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Dos projectes per a 17.000  
plafons solars al Segrià.

p. 21
Agricultors de Bovera desinfecten  
els carrers de coronavirus.

p. 22

Banc  
d’articles per a  
persones amb 
discapacitats

Noguera

❘ BAlAguer ❘ El consell comarcal 
de la Noguera ha aprovat el 
reglament regulador del banc 
de productes de suport per a 
persones amb mobilitat redu-
ïda. Els articles que estaran 
a disposició dels usuaris van 
des d’una cadira de rodes i 
llits articulades fins a crosses, 
rampes portàtils, baranes i 
fins i tot productes d’higiene 
personal. 

Els usuaris hauran d’estar 
empadronats en algun mu-
nicipi de la comarca i realit-
zar una aportació que anirà 
des dels 15 fins als 30 euros 
mensuals.

Càmeres i 
alarmes a 
l’aeroport 
d’Andorra-la Seu

iNfraestructures

❘ lleiDA ❘ L’empresa pública de 
la Generalitat Aeroports de 
Catalunya ha tret a concurs 
el manteniment del circuit 
tancat de càmeres de vigi-
lància, del control d’accessos 
i del sistema de detecció d’in-
trusos i alarma de l’aeroport 
d’Andorra-la Seu d’Urgell. 

Es tracta d’un contrac-
te amb una durada de dos 
anys i amb un pressupost 
de licitació que ascendeix a 
un total de 10.406 euros. El 
termini de recepció d’ofer-
tes està en suspens fins que 
conclogui l’alerta sanitària 
pel coronavirus.

La línia de la Pobla també serà gratuïta a partir d’avui i no caldrà comprar cap bitllet.

Segre

redacció
❘ lleiDA ❘ El transport públic que 
depèn de la Generalitat serà 
gratuït a partir d’avui i fins al 
pròxim dia 9, quan s’espera que 
finalitzi l’estat d’alarma decretat 
pel Govern espanyol. Si es pror-
roga més enllà d’aquesta data, 
també s’allargarà la suspensió 
de les tarifes del transport. La 
gratuïtat afecta els mitjans de 
transport dins i fora de l’ATM, 
línies de tren i autobusos. En el 
cas de la línia de la Pobla, que 
gestiona Ferrocarrils de la Ge-
neralitat, els usuaris no hauran 
de comprar cap títol per circu-
lar. A Barcelona, en canvi, han 
de validar el bitllet, tot i que no 
es descomptarà, com a mitjà per 
tenir un control del nombre de 
viatgers.

La Generalitat estima que 
aquesta mesura comportarà 
deixar d’ingressar entre 1,8 i 
2,3 milions d’euros. La gratu-
ïtat afecta totes les línies de 
transport públic del Govern, 
però deixa al marge el trans-
port urbà. 

En aquest sentit, el conseller 
de Territori, Damià Calvet, va 
explicar ahir en declaracions a 
Catalunya Ràdio que l’objectiu 
és facilitar la mobilitat dels tre-
balladors que han de continuar 
amb la seua activitat econòmica, 
al ser considerats serveis essen-
cials durant l’estat d’alarma per 
coronavirus. “Avui [per ahir] 
estem acabant d’ajustar el tema 
amb els operadors i l’aplicarem 
demà [per avui]”.

Amb aquesta mesura, la Ge-
neralitat controlarà l’ús que la 

El Govern no cobrarà per viatjar en el 
seu transport públic durant l’alarma
L’Executiu calcula que la mesura suposarà una minva d’1,8 a 2,3 milions en els 
ingressos || A la línia de la Pobla els usuaris ja no hauran de comprar bitllets

traNsport mesures excepcioNals

gent fa del transport públic du-
rant l’estat d’alarma i garantirà 
el desplaçament dels treballa-
dors de serveis essencials amb 
el mínim cost possible: “Injec-
tar liquiditat a les butxaques 
d’empreses i treballadors és 
fonamental”, va assenyalar en 
aquest sentit Calvet. 

A més, el Govern també 
treballa perquè els peatges si-
guin gratuïts mentre duri l’es-
tat d’alarma, una mesura que 
afectarà els peatges de la Ge-
neralitat a la C-32, C-33 i C-16.

n El conseller de Territori, 
Damià Calvet, va enviar 
dimarts una carta al minis-
tre de Transport, José Luis 
Ábalos, per demanar la gra-
tuïtat dels peatges a Catalu-
nya mentre duri la situació 
d’alarma. A Catalunya són 
l’AP-7 i l’AP-2, que passa pel 
Segrià i les Garrigues. Calvet 

va remarcar en declaracions 
a Catalunya Ràdio que entre 
els transportistes hi ha autò-
noms i que se’ls ha de facili-
tar la mobilitat sense costos. 
Ábalos, per la seua part, va 
considerar que aquesta me-
sura no és “coherent”, ja que 
el Govern central vol reduir 
precisament la mobilitat.

El conseller Calvet insta el ministre 
a aixecar peatges de les autopistes
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➜coronavirus conseqüències

redacció
❘ lleiDa ❘ La Fundació La Caixa 
i CaixaBank han impulsat la 
campanya solidària Cap llar 
sense aliments per recaptar 
aliments i fons amb què ajudar 
les famílies que es troben en si-
tuació de vulnerabilitat, agreu-
jada per la crisi sanitària i so-
cial derivada del coronavirus. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és 
cobrir les “demandes habituals 
ateses pels Bancs d’Aliments de 
Catalunya”, que donen serveis 
mínims després de la suspensió 
de les operacions presencials pel 
confinament. 

En aquest sentit, la Fun-
dació La Caixa ha destinat 
100.000 euros inicials per tal 
de “pal·liar” les primeres con-
seqüències derivades de les 
mesures preses durant l’estat 
d’alarma i distribuirà la quantia 
total recaptada de les donacions 
a Catalunya entre els quatre 
Bancs d’Aliments, associats en 
la Federació Catalana de Bancs 
d’Aliments (Fecatbal). 

Totes aquelles persones que 
vulguin col·laborar amb aquest 
projecte podran oferir-hi suport 
econòmic a través dels canals 
operatius de CaixaBank, en-
viant un SMS amb la paraula 
“aliments” al 38014 o a la pà-
gina web capllarsensealiments.
org. Amb una donació de dos 
euros, els bancs d’aliments po-
den aportar els productes bàsics 
necessaris per a una sola perso-

na durant un dia sencer. Amb 
una contribució de 20 euros, 
una família petita pot mante-
nir-se durant una setmana. 

Actualment, la prioritat és 
fer provisió d’aliments bàsics i 
duradors i també de productes 
infantils. I és que les conseqüèn-
cies econòmiques a la societat ja 
comencen a ser evidents i, des 

de Fecatbal, apunten que du-
rant les últimes setmanes s’ha 
registrat un gran increment de 
la demanda. A Ponent, més de 
23.000 persones en situació de 
pobresa reben ajuda del Banc 
dels Aliments de Lleida. 

Així mateix, a Catalunya 
van atendre 194.090 persones 
al llarg del 2019, de la mà de 616 
entitats, i van repartir 23.934 
tones d’aliments. Pel que fa a 
Espanya, segons la Xarxa Euro-
pea de Lluita contra la Pobresa 
i Exclusió Social, més de deu 
milions de persones es troben 
en risc de pobresa, la qual cosa 
representa un 21,5 per cent de 
la població.

Solidaritat
S’hi pot col·laborar  
enviant un SMS amb la 
paraula “aliments” al 
número 38014

Campanya de la Caixa per 
recaptar fons i aliments
Que destinaran als quatre Bancs d’aliments de catalunya || A la 
demarcació de Lleida reben ajuda més de 23.000 persones

Voluntaris classifiquen aliments després d’un gran recapte.

Segre

Participants de les falles d’isil.

aCn

redacció
❘ lleiDa ❘ El món de les falles del 
Pirineu tem que la crisi sanità-
ria provocada pel coronavirus 
trunqui la celebració de la tra-
dicional festa, que està previst 
que comenci a mitjans de juny. 
En aquest sentit, el primer des-
cens està programat per al dia 
17 de juny a la Pobla de Segur, 
seguit dels d’Isil o Alins del dia 
23 del mateix mes. 

No obstant, la preparació 
de les falles comença bastant 
abans ja que és necessari tallar 
la fusta amb temps per deixar 
que s’assequin les torxes i així 
puguin encendre’s durant la 
baixada. Alguns municipis 
com Alins ja tenen els troncs 
tallats i altres, com Alòs d’Isil, 
pràcticament descarten aques-
ta opció i demanen a qui vul-
gui participar-hi que s’elabori 
la seua. 

Per la seua banda, els fallai-
res d’Isil asseguren que, si arri-
bat el dia no han pogut tallar 
les fustes ni deixar-les assecar, 
“buscarem solucions imagina-
tives”, i per la seua banda els 
de la Pobla de Segur segueixen 
de prop l’evolució de la crisi i 
destaquen que encara tenen 
marge tant per anar a buscar 
la fusta com per elaborar les 
falles. 

Pel que fa a l’Alta Ribagorça, 
també estan a l’expectativa i 
confien a tenir prou temps per 
organitzar totes les baixades. 
Finalment, una atra de les pors 
de les associacions fallaires és 
que, fins i tot havent-se aixe-
cat l’estat d’alarma, no es pu-
guin celebrar festes multitu-
dinàries. En cas que sigui així, 
confien a poder realitzar-la 
de manera íntima i sense tenir 
públic.

els fallaires temen que el 
confinament es carregui  
la seua festa aquest 2020

Publiquen una guia per  
als cuidadors de persones 
amb trastorns cognitius
Més seguiment telefònic a les famílies

Fotografia de l’equip de la Unitat de trastorns cognitius de l’hospital Santa Maria de lleida.

l. garcía
❘ lleiDa ❘ La Unitat de Trastorns 
Cognitius de l’hospital Santa 
Maria de Lleida ha publicat una 
guia de consells per als cuida-
dors de persones amb deteriora-
ment cognitiu, com demència o 
Alzheimer, per suportar el con-
finament. L’objectiu és oferir 
recomanacions per gestionar un 
període excepcional i resoldre 
dubtes que puguin tenir els cui-
dadors, en la immensa majoria 
familiars. 

La psicòloga clínica i neu-
ropsicòloga de la unitat Anna 
Carnes explica a SEGRE que la 
situació de confinament afecta 
especialment les persones més 
vulnerables i dependents. “A 
una persona amb un deteriora-
ment cognitiu li costa assimilar 
el canvi de la rutina. No ente-

nen per què ja no poden sortir 
o fer el que feien habitualment. 
Això es tradueix en ansietat, 
nerviosisme, angoixa i fins i tot 
agressivitat, de manera que els 
cuidadors han de tenir eines per 
saber com alleujar aquests can-
vis des de casa”, explica Carnes. 

Segons la guia, se’ls ha d’ex-
plicar què passa de forma clara, 
senzilla i breu, a més de recor-
dar-los la importància de les 
mesures de protecció. També 
proposa mantenir una rutina a 

iCS

casa i fer activitats gratificants 
i fomentar l’exercici físic, en-
tre altres pautes. Així mateix, 
la unitat ha incrementat el se-
guiment de les famílies que 
atén amb trucades (amb una 
quinzena de contactes al dia) 
al suspendre’s les activitats 

presencials i Carnes insta els 
cuidadors a “cuidar-se” per no 
sobrecarregar-se durant els dies 
de confinament. 

“Abans tenien un moment per 
a ells quan els familiars anaven 
al centre de dia o els tallers, 
però ara l’atenció és contínua i 

han perdut aquest espai de des-
connexió”, assenyala. Davant 
de qualsevol dubte, els cuida-
dors poden dirigir-se a la unitat 
a través del telèfon 973 727 366 
o mitjançant el correu electrònic 
unitatdetrastornscognitius@
gss.cat.

recoManacionS
explicar de forma senzilla la 
situació actual, fomentar 
una rutina a casa i fer 
activitats gratificants
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