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coronavirus conSeqüèncieS a lleida

dadeS de la pandèmia

lleida

afectats                                    961
Morts     69
altes                    152
z Lleida suma set morts mes i 64 
casos positius, però dóna 28 altes 
a tota la província.

catalunya

afectats         23.460
Morts                                    2.335
altes                                      7.849
z Hi ha 2.053 pacients en estat 
greu i del total de contagiats, 
3.702 són professionals sanitaris.

eSpanya

afectats                         110.238
Morts                                 10.003
altes                                   26.743
z Espanya torna a superar el mà-
xim diari de morts, amb un total 
de 950.

món

afectats                         827.419
Morts                                 40.781
z El ritme de creixement de la pan-
dèmia s’accelera i s’aproxima ja al 
milió de casos. Els EUA dupliquen 
Espanya en contagis.

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

Espanya supera els 10.000 morts
n Més de 10.000 persones han mort ja per coronavirus a Es-
panya, fet que representa el 20% del total al món, després que 
ahir s’hagés tornat a superar el màxim diari amb 950 morts. Tot 
i així, Sanitat insisteix que el focus ja no està al pic de contagis, 
que es continuen alentint el 7% amb 8.000 nous casos, sinó en 
les UCI, amb unes 6.000 persones.
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redacció
❘ LLEIDA ❘ La província de Lleida 
va registrar ahir set morts més 
per coronavirus, quatre a la re-
gió sanitària de Lleida i tres a 
la de l’Alt Pirineu i Aran. Així, 
el total de morts s’eleva a 69. 
D’altra banda, Lleida és a prop 
d’assolir el miler de contagiats 
després que Salut confirmés 
64 casos més, fins a un total de 
961. Cal destacar que el nom-
bre de positius confirmats d’ahir 
és el menor des del passat 25 
de març, encara que Salut veu 
prematur estimar si hi ha una 
tendència a la baixa. A l’altra 
cara de la moneda, es van donar 
28 altes hospitalàries, 18 al pla 
i 10 al Pirineu, per la qual cosa 
els curats ascendeixen a 152.

Les xifres de Salut consta-

ten que s’ha frenat el nombre 
de persones ingressades a cen-
tres hospitalaris i n’hi ha dos 
menys respecte a dimecres, 
279, 239 de les quals són al pla 
i 40 al Pirineu, encara que no 
inclouen els 8 que s’han deri-
vat a hotels a Lleida i Tremp. 
En concret, hi ha 151 pacients 
a l’hospital Arnau de Vilanova, 
dels quals 108 estan a planta i 
43 a l’UCI (un més); uns altres 
38 són a l’hospital Santa Maria; 
dels quals 28 es troben a planta 
i 10 a l’UCI (també un més que 
dimecres). Per un altre costat, 
a les clíniques Vithas Lleida i 
Perpetu Socors hi ha cinquanta 
persones ingressades. Aquestes 
clíniques encara poden acollir 
més malalts de l’Arnau de Vila-

Set morts més a Lleida, però el nombre 
d’hospitalitzats no creix a l’haver-hi 28 altes
La província registra 64 positius més i els contagiats s’atansen al miler || La xifra de nous casos és la 
menor en una setmana, però Salut veu prematur estimar que s’ha arribat al màxim

nova, ja que encara queden llits 
disponibles.

Respecte al Pirineu, hi ha 
10 ingressats a l’Espitau Val 
d’Aran; 17 a l’hospital de Tremp; 
6 a la Fundació Sant Hospital de 
la Seu d’Urgell i 7 a l’Hospital de 
Cerdanya. Tots estan estables 
a planta.

D’altra banda, diverses fonts 
van confirmar ahir que, el cap 
de servei de Medicina Intensiva 
de l’Arnau de Vilanova, Jesús 
Caballero, es troba ingressat a 
l’UCI. Paral·lelament, aquest 
hospital segueix a l’espera de 
l’arribada de respiradors per 
poder triplicar la seua capaci-

tat d’UCI, ja que d’aquesta ma-
nera passarà de la vintena de 
boxs habituals a la seixantena. 
Aquesta ampliació es durà a 
terme a la zona quirúrgica i de 
reanimació.

D’altra banda, avui està pre-
vist traslladar pacients en bon 
estat de salut del centre sociosa-

nitari de Balaguer a residències, 
perquè els usuaris d’aquestes 
que necessitin atenció mèdica 
vagin al sociosanitari. Salut ha 
engegat al llarg dels últims dies 
un dispositiu de suport a les resi-
dències per intentar ajudar-les, 
especialment a les que tenen 
contagiats (vegeu la pàgina 8).

cureS intenSiVeS
Hi ha 53 persones 
ingressades a l’UCI i l’Arnau 
espera l’arribada de 
respiradors per ampliar-la

“És una vergonya protegir-se amb bosses de la brossa”
CCOO denuncia la falta de material per als professionals de l’Arnau i exigirà responsabilitats

m. marquèS
❘ LLEIDA ❘ “El servei d’Urgències 
de l’Hospital Arnau de Vilanova 
és la porta d’entrada per a tots 
aquells pacients que tenen símp-
tomes del coronavirus i és una 
vergonya que el personal hagi 
d’anar amb bosses d’escombra-
ries per protegir-se”. Així ho va 
denunciar ahir la portaveu de 
CCOO de l’hospital, Amparo 
Loren, que va assegurar que la 
falta d’Equips de Protecció Indi-
vidual (EPI) afecta tot el centre 
per igual. La queixa de falta de 
material ha estat reiterada en 

múltiples ocasions des que el 
coronavirus va arribar a Lleida.

“Hi ha molts sanitaris que 
estan de baixa perquè tenen 
símptomes o perquè tenen la in-
fecció i si continuem anant amb 
bosses d’escombraries caurem 
tots”, va afirmar. Loren va des-
tacar que molts empleats tenen 
una por real d’anar a treballar. 
“L’hospital té una càrrega viral 
molt gran i res no ens salva de 
no contagiar-nos. És com quan 
va explotar la central nuclear 
de Txernòbil, que van enviar 
diverses persones a netejar el 

recinte i van acabar pagant per 
això. Em recorda el mateix”, va 
manifestar.

Davant d’aquesta situació, 
va dir que “quan tot això acabi 
exigirem responsabilitats, per-
què és un tracte inhumà cap al 

personal i és molt fort que els 
sanitaris hàgim d’espavilar-nos 
per protegir-nos”.

Paral·lelament, Loren també 
va denunciar que els professio-
nals que han de fer-se la prova 
del coronavirus se l’han de prac-
ticar ells mateixos. “El sanitari 
va amb el seu vehicle a la porta 
de l’Arnau de Vilanova, una in-
fermera li dóna el kit i ell ha de 
fer-se la prova. Qui sap si pot 
recollir bé mostres del seu coll. 
Creiem que és l’únic hospital de 
l’ICS on això està succeint”, va 
subratllar. personal d’urgències a l’arnau de Vilanova 

autoteStS
Loren lamenta que  
sigui el mateix sanitari  
qui s’hagi de fer el test 
sense saber si el fa bé
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redacció
❘ lleiDa ❘ La ciutat de Lleida ja 
té el seu primer hotel hospital, 
després que ahir l’hotel Nas·
tasi (al complex de La Fonda 
del Nastasi) rebés els quatre 
primers pacients derivats de 
l’hospital Arnau (cada trasllat 
tarda una hora). D’aquesta 
manera, l’Arnau allibera llits 
davant l’incessant arribada 
de contagiats per coronavirus 
que han de ser ingressats. Els 
que trasllada a l’hotel es troben 
en la fase final de la seua con·
valescència hospitalària. Les 
instal·lacions de l’hotel s’han 
dotat amb material sanitari, 
com bombones d’oxigen, i serà 
el personal d’Atenció Primària 
qui atendrà els malalts. Paral·
lelament, l’hotel Segle XX de 
Tremp també va acollir ahir els 
primers pacients amb Covid·19 
de l’hospital del Pallars (vegeu 
la pàgina 9).

Han estat diversos els hotels 
que s’han ofert a Salut en la 

lluita contra el coronavirus, ja 
sigui col·laborant amb les seues 
instal·lacions o amb el material 
i equip necessari, com roba o 
servei de neteja. Precisament, 
el Parador del Roser serà el 
segon hotel que Salut utilitza·
rà en cas que sigui necessari. 
També preveu instal·lar llits en 
un pavelló en una segona fase. 

Se sospesa que sigui l’Onze de 
Setembre, però també ha ana·
litzat el Juanjo Garra o Barris 
Nord.

D’altra banda, el personal 
sanitari de l’Hospital Santa 
Maria va celebrar ahir haver 
donat la primera alta hospita·
lària al centre d’un malalt per 
coronavirus.

coronavirus conSeqüèncieS a lleida

Els sindicats veuen negligència de Salut 
en la mort del metge contagiat
m. marquèS
❘ lleiDa ❘ La junta de personal 
d’Atenció Primària de Lleida 
ha enviat una carta als respon·
sables del departament de Salut 
en la qual els insta a indemnit·
zar la família d’Albert Coll, el 
metge de família que va mo·
rir dimecres passat per coro·
navirus, davant de “la manca 
de previsió absoluta amb una 
marcada inacció dels diferents 
governs”. A l’escrit, els sindi·
cats CCOO, UGT, CSIF, Satse, 
Catac i Metges de Catalunya 

assenyalen que “des de la di·
recció de Primària es va co·
mentar que en cap situació el 
contagi d’un professional no es 
consideraria una malaltia pro·
fessional i que en aquests casos 
es realitzaria una investigació 
del correcte ús dels equips de 
protecció per part de l’afectat”. 
En aquest sentit, ironitzen que 
“potser no es va cordar bé la 
bossa d’escombraries o no es 
va ajustar la mascareta de 50 
cèntims el quilo”.

Per això, exigeixen a Salut 

Un pacient dóna les gràcies 
als sanitaris amb dibuixos
S.e.
❘ lleiDa ❘ Un afectat per coronavi·
rus ingressat a l’hospital Arnau 
de Vilanova ha decidit regalar el 
seu art com a agraïment per la 
tasca del personal sanitari que 
l’atén a ell i la resta de pacients 
afectats pel Covid·19. 

Es tracta de Carles Alberdi, 
un il·lustrador lleidatà i profes·
sor de l’institut Josep Lladonosa 
de Pardinyes, que ha dibuixat 
diferents integrants del perso·

nal que l’està atenent durant la 
seua estada hospitalària i ha 
penjat també les il·lustracions 
a Facebook. 

Alberdi, que va ser a l’UCI i 
ara ja es troba a planta, amb to·
ta probabilitat serà donat d’alta 
entre avui i demà, va indicar. 
L’il·lustrador va subratllar que 
els seus dibuixos són “un ho·
menatge i un agraïment al bon 
treball que està fent tot el per·
sonal sanitari”.

amb bosses de la brossa com a protecció. albert coll.

Primer hotel hospital
El Nastasi va rebre ahir els quatre primers pacients procedents 
de l’Arnau || El Santa Maria celebra la primera alta hospitalària

moment en què professionals de l’arnau traslladen un pacient al nastasi.

carles alberdi, dibuixant a l’hospital.

itmar fabregat

carles alberDi

conèixer quina serà la situació 
de la seua família i pregunten 
“si Coll va morir per malaltia 
laboral, si la família rebrà les 
indemnitzacions corresponents 
i si l’administració reconeixerà 
una negligència basada en una 
manifestada falta d’equips de 
protecció”, entre altres qües·
tions. A més, sol·licitaran as·
sessoria jurídica al Col·legi de 
Metges. També destaquen que 
Coll “era un metge d’Atenció 
Primària amb majúscules, i la 
seua tasca, com la de la resta de 
companys de Primària, és sense 
cap tipus de dubte imprescindi·
ble i poc reconeguda”.

Coll exercia a Os de Bala·
guer, Castelló de Farfanya i Ba·
laguer i va morir després d’una 
setmana ingressat a l’Arnau.

el Santa maria va donar la primera alta a un pacient amb covid-19.

hosPital santa maria
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el 25 març passat l’ume va desinfectar les instal·lacions del centre de la Pobla de Segur.

a. Pobla De Segur

e. f. / X. S.
❘ lleiDa ❘ El departament d’As-
sumptes Socials de la Generali-
tat va elevar ahir a 34 el nombre 
d’ancians que han perdut la vida 
en geriàtrics de Lleida, després 
que dimecres els hagués xifrat 
en 16. També va detallar que 
hi ha deu residències amb ca-
sos de coronavirus (dimecres 
va dir que n’hi havia sis), amb 
un total de 149 positius entre 
els residents i 147 empleats amb 
símptomes o confinats preven-
tivament. Així, les defuncions 
a les residències són la meitat 

de totes les que s’han registrat 
a la província per aquesta pan-
dèmia, un total de 69. Ahir hi va 
haver almenys tres morts més 
en residències. Un al Centre 
Geriàtric del Pirineu a la Po-
bla de Segur, amb el qual ja són 
vuit els finats en aquest centre 
on hi ha 39 positius, dels quals 
23 són residents. Quatre estan 
ingressats a l’Hospital del Pa-
llars, 12 es mantenen aïllats, i 
hi ha 10 usuaris amb símpto-
mes als quals encara no se’ls 
ha pogut diagnosticar. Els 16 
positius restants són treballa-

dors del centre aïllats als seus 
domicilis. Precisament, l’alcalde 
de la Pobla, Marc Baró, va mos-
trar preocupació per la “situació 
crítica” en la qual està aquest 
geriàtric i perquè els contagis 
no s’estenguin per la localitat. 

El Govern català eleva a 34 els 
morts en deu residències de Lleida
Són la meitat de totes les defuncions per Covid-19 || Ahir n’hi va haver 3 més en un 
geriàtric de la Pobla, a la Llar de Sant Josep i a Àger, i el primer positiu a Cervera

n El Govern ha tramitat 275 
sol·licituds de residències 
d’ancians que requereixen 
ajuda per desinfectar les ins-
tal·lacions amb la finalitat 
d’evitar contagis per corona-
virus. El secretari d’Assump-
tes Socials i Famílies de la 
Generalitat, Francesc Iglesi-
es, va detallar ahir que 164 
d’aquestes peticions ja s’han 
canalitzat a través d’empreses 
de la Generalitat habilitades 
per efectuar desinfeccions. En 
35 més centres s’ha sol·licitat 
el suport de la Unitat Militar 
d’Emergències (UME). Un to-
tal de 24 actuacions les han 
centralitzat els serveis mu-
nicipals dels ajuntaments on 
s’ubiquen les residències que 

demanen ajuda, mentre que 
una dotzena de desinfeccions 
les han gestionat els mateixos 
centres.

Per tal de protegir tant els 
usuaris com els treballadors 
d’aquests centres per a la ter-
cera edat, Iglesies va deta-
llar que, fins a la data, s’ha 
repartit material de protecció 
per valor total d’1,7 milions 
d’euros.

n Endesa ha acordat donar 
llum i gas gratuïts als hotels 
medicalitzats que ajudin a 
pal·liar la crisi del coronavi-
rus. En una primera fase es 
podran acollir a aquesta me-
sura diversos establiments de 
Barcelona i el Tryp de Vielha 
Baqueira a la Val, així com 
centres que donin acollida a 
persones vulnerables o sen-
se llar. 

Aquesta iniciativa forma 
part del pla de responsabi-
litat pública dissenyat per 
l’empresa elèctrica arran de 
la pandèmia que assola el país 
i poder dotar una sèrie d’es-
tabliments parasanitaris dels 
mecanismes indispensables 
per fer front a l’emergència 

sanitària que estem traves-
sant. A les comarques de 
Lleida, són diversos els esta-
bliments que s’han ofert per 
acollir malalts del Covid-19. 
Ahir mateix, l’hotel Nasta-
si de la capital del Segrià va 
obrir les primeres habitaci-
ons, així com l’Hotel Segle 
XX de Tremp, amb persones 
que ja han rebut l’alta però 
que requereixen aïllament.

meSureS

La Generalitat tramita 275 peticions 
per desinfectar residències

Endesa dóna gratis la llum i  
el gas als hotels medicalitzats

Protecció
inversió d’1,7 milions  
per a material  
de protecció a  
les residències

aran i barcelona
l’hotel Tryp de Vielha i 
altres a barcelona seran 
els primers que rebran 
subministrament gratuït

A la residència d’Àger també va 
perdre la vida un altre ancià en-
comanat, i a la Llar Sant Josep 
de Lleida, un més, de manera 
que ja són deu els traspassats 
en aquest centre.

D’altra banda, els serveis mè-
dics van detectar ahir un cas 
positiu de Covid-19 a la resi-
dència Mare Janer de Cervera. 
El centre acull mig centenar 
de persones grans. Segons va 
explicar ahir l’alcalde, Ramon 
Augé, els serveis sanitaris van 
aïllar en una zona de l’edifici 
la persona afectada. Augé va 
afegir que no ho ha encomanat 
cap membre del personal sa-
nitari i treballadors de la resi-
dència, que han donat negatiu 
a la prova. A la ciutat hi ha vint 
persones infectades i almenys 
una de morta.

Per la seua banda, la residèn-
cia de la Fuliola també té previst 
desinfectar les instal·lacions. 
Segons ha pogut saber aquest 
diari, el centre ha contractat 
una empresa privada per portar 
a terme les tasques. Al seu torn, 
l’ajuntament desinfecta cada dia 
la part exterior de la residència, 
igual que fa amb tots els carrers 
del municipi. Així mateix, Ba-
laguer estudia traslladar usua-
ris del centre Comtes d’Urgell 
a pisos tutelats per aïllar millor 
les persones contagiades i evitar 
que s’expandeixi. Ahir, una em-
presa privada va desinfectar el 
centre Santa Maria de Balaguer.

A tot Catalunya, el Govern 
de la Generalitat xifra en 511 
ancians les persones que han 
perdut la vida en geriàtrics i hi 
ha positius en 199 centres.

traSllat
balaguer preveu  
traslladar usuaris sans  
a pisos tutelats per  
evitar nous contagis

àrEa Bàsica dE saLut (província)

alcarràs 19
alfarràs/almenar 18
almacelles 3
alt urgell-Sud 8
alta ribagorça 5
aran 50
artesa de Segre 2
balaguer 104
bellpuig 4
les borges blanques 26
agramunt 6
Cervera 47
la granadella 8
Pallars Sobirà 10
Pla d’urgell 48
la Pobla de Segur 39
Ponts 4
Seròs 13
la Seu d’urgell 25
Solsonès 4
Tàrrega 70
Tremp 13

àrEa Bàsica dE saLut dE LLEida

lleida 1 Centre Històric 27
lleida 2 Primer de Maig 54
lleida 3 eixample 53
lleida 4 balàfia Pardinyes 44
lleida 5 Cappont 33
lleida 6 bordeta Magraners 24
lleida 7 onze de Setembre 34
lleida rural-1 Nord 32
lleida rural-2 Sud 15

el moment en què es van traslladar els primers pacients de l’Hospital comarcal a l’Hotel Segle XX de tremp.

redacció
❘ lleiDa ❘ El departament de Sa-
lut va traslladar ahir els quatre 
primers pacients amb corona-
virus de l’Hospital del Pallars a 
l’Hotel Segle XX de Tremp. Són 
persones que ja tenen l’alta hos-
pitalària però que encara han 
d’estar aïllades uns dies per no 
propagar el Covid-19. Segons va 
explicar l’alcaldessa de Tremp, 
Pilar Casas, es tracta de pacients 
que “no necessiten una inter-
venció mèdica tan directa com 
els greus” i va recordar que el 
trasllat pretén alliberar espai 
del centre hospitalari. A l’hotel 
se’n farà càrrec personal soci-
osanitari que ha contractat el 
departament. És el segon de la 
capital del Jussà que s’ha recon-
vertit per acollir malalts, ja que 

17033

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado

cfarre
Resaltado



9és notíciaSegre 
Divendres, 3 d’abril del 2020

radiografia comarcal

coronavirus comarqueS

Alerten d’un frau de 
targetes moneder
❘ lleiDa ❘ El consell del Segrià 
va advertir ahir dijous que 
els anuncis sobre targetes 
moneder o similars que cir-
culen per les xarxes socials 
són un frau. En concret, s’ha 
detectat un anunci que ofe-
reix targetes a canvi d’om-
plir un formulari, de manera 
que van recordar que aquesta 
mena de targetes només les 
poden repartir les adminis-
tracions pertinents comptant 
amb un informe previ dels 
professionals dels serveis 
socials.

Les Borges amplia les 
mesures econòmiques
❘ les borges blanques ❘ L’ajunta-
ment de les Borges Blanques 
ha aprovat la suspensió de 
les taxes per a les terrasses 
dels bars i restaurants, així 
com la taxa de recollida d’es-
combraries comercial mentre 
duri l’estat d’alarma. De la 
mateixa manera, també exi-
meix els usuaris del Centre 
d’Empreses Innovadores de 
les Borges Blanques que ha-
gin hagut d’aturar l’activitat 
de la quota de lloguer de la 
seua sala.

Sanitat dóna per error 
un positiu a Fraga
❘  fr aga ❘  El Centre Mèdic 
d’Especialitats de Fraga va 
descartar ahir que tingués 
coronavirus un pacient sos-
pitós, després que ahir apa-
regués per primera vegada 
al balanç diari de casos que 
ofereix el Govern d’Aragó 
una persona ingressada per 
coronavirus en aquest cen-
tre, que depèn de l’hospital 
de Barbastre. Això va ser a 
causa que al balanç apareix 
el nombre de llits ocupats per 
pacients afectats per corona-
virus o per sospita d’aquest, 
i la persona sospitosa d’estar 
infectada va donar finalment 
negatiu a la prova, per la qual 
cosa avui no apareixerà al 
balanç.

La Diputació repartirà 
50.000 mascaretes
❘ lleiDa ❘ La Diputació va anun-
ciar ahir la compra de 50.000 
mascaretes i 1.200 ulleres de 
protecció per repartir-les en-
tre els ajuntaments i consells 
comercals lleidatans, per a la 
protecció del personal que 
presta serveis essencials i que 
no ha aturar l’activitat. L’ens 
provincial espera començar 
a distribuir-les en un termini 
de vint dies.

Elaboren una guia per 
acompanyar el dol
❘ solsona ❘ El Servei d’Acom-
panyament al Dol de Solsona 
ha elaborat una guia per fa-
cilitar el dol a persones que 
hagin patit la pèrdua de fa-
miliars o amics com a conse-
qüència de la pandèmia del 
coronavirus.

La Pobla segueix al capdavant de 
Catalunya en casos per habitants
n L’Àrea Bàsica de Salut de la 
Pobla de Segur continua en-
capçalant el rànquing de Cata-
lunya en la taxa de positius per 
100.000 habitants, amb 774,1, 
per sobre dels d’Igualada i el 
seu entorn, que es mouen en-
tre els 600 i els 707. Aquest fet 
és perquè a l’ABS de la Pobla 

hi ha 39 positius, que implica 
una xifra molt elevada en re-
lació amb la població, d’uns 
4.000 habitants. 

La Val d’Aran també ocupa 
un dels llocs de cap amb 50 
positius confirmats, una xi-
fra que representa una taxa 
de 587,1.

font: departament de salut

La Val d’Aran ocupa 
un dels primers llocs 
amb 50 casos.
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Traslladen pacients a 
un altre hotel de Tremp

el moment en què es van traslladar els primers pacients de l’Hospital comarcal a l’Hotel Segle XX de Tremp.

ajuntament De tremp

l’Hotel Alegret ja fa quinze dies 
que acull pacients amb altres 
patologies de llarga durada.

Segons va explicar Casas, 
l’ajuntament de Tremp s’encar-
regarà, com ja fa amb els paci-
ents de l’Hotel Alegret, de por-
tar el menjar i recollir els plats, 
així com també de fer la reco-
llida de la roba bruta. El mateix 
consistori ha gestionat la borsa 
de treball i Salut va ser qui fi-
nalment ha fet la contractació 
del personal sociosanitari. 

Al Pallars Sobirà i Jussà el 
nombre de persones contagi-
ades s’eleva a seixanta-quatre 
des de l’inici de la pandèmia, i a 
la capital de Noguera es manté 
en una seixantena de contagis. 
També a Tàrrega la xifra d’in-
fectats era ahir de 29 persones 
que van donar positiu i Aran va 
sumar ahir quatre casos més, 
amb un total de 71 a la Val i 
seguien ahir amb tretze perso-
nes ingressades que evolucionen 
favorablement.

Sessió telemàtica de l’equip de govern.

ajuntament D’agramunt

Segre Tàrrega
❘ agramunt ❘ Els regidors de l’ajun-
tament d’Agramunt, tant del 
govern com de l’oposició, han 
acordat renunciar a les seues 
retribucions com a edils mentre 
duri l’estat d’alarma. 

L’alcaldessa en funcions, Síl-
via Fernández, va explicar que 

“hem pres aquesta mesura en 
solidaritat amb tots els autò-
noms, treballadors i pimes que 
s’han vist afectats per la pan-
dèmia”. Aquesta iniciativa, im-
pulsada per Acord Esquerra (al 
govern) s’aplicarà amb caràcter 
retroactiu des del passat dia 13 
de març.

❘ lleiDa ❘ La Federació Espanyo-
la de Municipis i Províncies 
(FEMP) proposarà a l’Executiu 
que els ens locals puguin flexibi-
litzar la regla de despesa perquè 
puguin utilitzar el superàvit per 
a despesa social, alhora que si-
guin ells els que encarregats de 
gestionar i decidir com aplicar 

els seus propis romanents amb 
l’objectiu de lluitar contra el co-
ronavirus, reactivar l’activitat 
econòmica i impulsar el ben-
estar social. La federació jus-
tifica la proposta assenyalant 
que el superàvit assolit pels ens 
locals ha ascendit a 3.839 mili-
ons d’euros.

Els regidors d’Agramunt renuncien 
a la seua assignació pel coronavirus

La FEMP proposa que els ens locals 
puguin utilitzar els romanents

desinfecció d’una parada de busos a aran.
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L’últim pas a nivell suprimit a la línia de la Pobla, al camí de Vilanova de la Sal a Camarasa.

fgC

h.C.
❘ lleiDA ❘ Les línies de tren que 
discorren per les comarques de 
Lleida mantenen encara 56 pas-
sos a nivell, un 60% dels quals 
no tenen barreres, encara que sí 
un altre tipus de senyalitzacions 
i mesures de seguretat. La xifra 
amb prou feines ha variat en els 
últims anys a la xarxa ferrovià-
ria estatal, mentre que la línia 
de la Pobla, que es va traspas-
sar a la Generalitat el 2005, té 
cinc passos a nivell menys que 
fa quinze anys. L’Administrador 
d’Infraestructures Ferroviàries 
(Adif), responsable a Lleida de 
les línies de Lleida a Barcelo-
na per Manresa i per la costa, 
calcula que queden 36 passos a 
nivell a Lleida, dels quals nou 
tenen barreres automàtiques 
o semibarreres. Divuit passos 
més compten amb senyalitza-
ció lluminosa i acústica; quatre 
són passos particulars (el titular 
està obligat també a instal·lar-hi 
algun tipus de tancament o se-
nyalització); quatre més comp-
ten amb senyalització fixa i un 
és un pas de bestiar.

En el cas de la xarxa estatal 
de trens, l’última operació per 
a l’eliminació d’un pas a nivell 
es va dur a terme a Lleida el 
2012. Actualment, segons fonts 
de l’Adif, hi ha sobre la taula 
diversos projectes de supressió 
d’aquests passos, però haurien 
de dur-se a terme a partir de 
convenis amb els ajuntaments 
beneficiaris i probablement amb 
cofinançament.

Pel que fa a la línia de la Po-
bla, té actualment 20 passos a 

La xarxa ferroviària de Lleida encara manté 
56 passos a nivell i el 60% no té barreres
Les línies de tren estatals encara en tenen 36 i no se n’ha suprimit cap des del 2012 || La Generalitat 
n’ha eliminat 5 de considerats perillosos des que va rebre el traspàs de la línia de la Pobla el 2005

comunicacions seguretat

nivell, dels quals 13 són del ti-
pus C, és a dir, amb barreres i 
senyalització acústica i llumino-
sa; mentre que els altres 7 són 
del tipus B, només amb senyalit-
zació acústica i lluminosa. L’úl-
tima intervenció d’aquestes ca-
racterístiques a la línia ha estat 
la supressió a Camarasa del pas 
a nivell del camí de Vilanova de 
la Sal. S’ha acabat recentment 
i ha comptat amb una inversió 
de més de 200.000 €. Ferrocar-
rils de la Generalitat planeja 7 
operacions més d’aquest tipus.

L’ós Goiat reapareix lluny 
del Pirineu lleidatà

fauna grans depredadors

redaCCió
❘ lleiDA ❘ L’ós Goiat ha reaparegut 
a França, en una zona propera 
a la frontera i apartada del Pi-
rineu de Lleida, a aproximada-
ment vint quilòmetres de la Val 
d’Aran. La primera localització 
emesa pel collar GPS que porta 
aquest exemplar el situava el 31 
de gener a la zona de Génos, 
limítrof amb Aragó. Les auto-
ritats franceses ja l’han validat 
com a autèntica, amb nombro-
sos indicis de la presència d’ós-

sos al Pirineu gal des del mes 
de febrer passat, una vegada 
finalitzat el període de letargia 
de la hibernació. 

Pel que fa a l’ós Cachou, el 
collar GPS l’ha situat a França i 
a Aran en les últimes setmanes. 
S’ha de recordar que la Gene-
ralitat i el Conselh van aplicar 
l’any 2019 a Goiat i Cachou 
el protocol per corregir óssos 
conflictius, després de diver-
sos atacs a bestiar equí l’estiu 
passat.

n El fatídic xoc d’un tren 
contra un autobús d’una 
guarderia de Lleida a June-
da el 25 de març del 1988 va 
marcar un abans i un després 
en la política d’eliminació de 
passos de tren a nivell. Abans 
de l’accident a Lleida hi havia 
fins a 147 passos d’aquest ti-
pus, i els anys següents Adif 
va eliminar-ne més de 90. La 
Generalitat, per la seua ban-

da, va fer el mateix a la línia 
de la Pobla de Segur després 
d’assumir-ne la titularitat el 
2005, i ha suprimit cinc pas-
sos en quinze anys. L’última 
gran inversió s’ha dut a terme 
al de Camarasa, on s’han in-
vertit en els últims mesos més 
de 211.000 euros a construir 
un pas subterrani sota les vies 
del tren per donar continuïtat 
al camí de Vilanova de la Sal. 

Quant a la xarxa estatal ferro-
viària, l’Adif va suprimir una 
dotzena de passos el 1991, 
vint-i-un més un any després, 
dotze el 2002 i una desena el 
2010. Actualment treballa en 
diversos projectes però només 
els duran a terme a partir de 
convenis amb els ajuntaments 
beneficiaris. FGC també en 
negocia alguns més amb els 
consistoris.

Gairebé noranta passos menys en tres dècades

LeS CLauS

Actualitat
z lleida té actualment 56 pas-
sos a nivell, dels quals 34 són 
sense barreres, encara que tots 
tenen algun element de senya-
lització o de seguretat.

El tràgic accident del 1988
z el 1988, l’accident de Juneda 
que es va saldar amb la mort 
de 15 persones (10 de les quals 
alumnes d’una guarderia de 
lleida) va reforçar la política 
de supressió de passos a nivell. 
l’estat en va eliminar uns 90.

L’Estat, 8 anys inactiu
z Actualment, en canvi, el go-
vern central ja suma vuit anys 
sense haver eliminat cap pas a 
nivell a lleida.

Línia de la Pobla
z la generalitat n’ha suprimit 
cinc en 15 anys.
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