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La província va registrar una única defunció per Covid-19 en les últimes hores segons dades del departament de Salut, 
la xifra més baixa des de l’inici de la pandèmia, que es va cobrar la primera víctima a Lleida el 17 de març. No obstant, 
hores més tard Assumptes Socials va anunciar cinc morts més en residències que dissabte, cosa que eleva el total a 39.

coronavirus balanç

dadeS de la pandèmia

lleida

afectats 1.063
Morts   80
altes  217
z Salut diu que Lleida només va 
registrar una mort per Covid-19, a 
la regió de l’Alt Pirineu i Aran.

catalunya

afectats 26.824
Morts  2.760
altes  10.088
z Xifra en 792 els nous contagiats 
en les últimes hores en el conjunt 
de Catalunya.

eSpanya

afectats 130.759
Morts  12.418
altes  38.080
z Espanya va sumar 6.023 casos 
positius, segons el ministeri de 
Sanitat, i 674 defuncions més.

món

afectats 1.249.107
Morts  67.999
z Estats Units i, particularment, 
l’estat de Nova York, s’han conver-
tit en els nous epicentres mundi-
als del coronavirus.

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

La pandèmia ja afecta 183 països
n La pandèmia de coronavirus, que ja afecta 183 països, deixa 
un total confirmat de 67.999 morts i 1.249.107 encomanats, 
segons el balanç actualitzat de la Universitat Johns Hopkins. El 
nombre de recuperats ja supera el quart de milió, mentre que fa 
temps que Espanya i Itàlia registren indicis d’una reducció del 
nombre de víctimes diàries.
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Cinc morts més en residències de Lleida 
mentre que Salut només n’anuncia un
El departament d’Assumptes Socials eleva a 39 les defuncions en centres geriàtrics
S.e.
❘ LLEIDA ❘ El departament de Salut 
va afirmar ahir que en les últi-
mes hores només es va registrar 
una defunció per Covid-19 a la 
província de Lleida, la xifra més 
baixa des de l’inici de la pandè-
mia, que es va cobrar la primera 
víctima mortal el 17 de març 
passat. No obstant, hores més 
tard la conselleria de Treball, 
Assumptes Socials i Famílies 
va emetre un comunicat en el 
qual va xifrar en 39 les persones 
mortes en residències de Lleida, 
cosa que representa cinc més 
que les 34 anunciades dissabte, 
un número que s’havia mantin-
gut estable respecte a divendres.

Salut va confirmar una única 
defunció a la regió sanitària de 
l’Alt Pirineu i Aran mentre que a 
la de Lleida no en va comunicar 
cap. D’aquesta manera, el total 
assoleix les 80. Així mateix, el 
departament va indicar que hi 
va haver 26 nous casos positius, 
22 al pla i 4 a les comarques de 
muntanya, que són gairebé la 
meitat que les del dia anterior i 
eleven la xifra global d’afectats 
a la província a 1.063. Quant al 
balanç de persones curades, es 
van donar d’alta quatre pacients 
que estaven ingressats a la re-
gió sanitària de Lleida. A l’Alt 
Pirineu i Aran també se’n van 
donar d’alta quatre, de manera 
que el conjunt d’altes a la pro-
víncia ja és de 217, gairebé el 
triple que el nombre de morts.

Actualment hi ha 226 perso-
nes ingressades a la regió sanità-

ria de Lleida per Sars-CoV-2, de 
les quals 137 es troben a l’Arnau 
de Vilanova (97 d’elles estan es-
tables a planta i 40 a l’UCI), 43 
són a l’hospital de Santa Maria 
(33 a planta i 10 a l’UCI) i 46 es 
troben ingressades en centres 
privats, totes estables. Quant 
a l’Alt Pirineu i Aran, estan 
hospitalitzades 46 persones en 
total, de les quals 10 a l’Espi-
tau Val d’Aran, 17 a l’Hospital 
Comarcal del Pallars a Tremp, 
8 a la Fundació Sant Hospital de 
la Seu d’Urgell i 11 a l’Hospital 
de la Cerdanya, totes estables 
a planta.

La pressió assistencial a Ur-

leS clauS

Salut
z Salut va afirmar ahir que en 
les últimes hores únicament 
havia mort una persona per 
Covid-19 a la província, en con-
cret a la regió sanitària de l’Alt 
Pirineu i Aran. Les xifres que 
propociona en ocasions no cor-
responen a períodes homoge-
nis, sinó que en ocasions són de 
les últimes dotze, vint-i-quatre 
o trenta-sis hores.

Assumptes Socials
z Aquest departament va ele-
var ahir el nombre de morts en 
residències a 39, cinc més que 
dissabte.

Municipis
z Els afectats per municipis al 
mapa interactiu no s’actualitzen 
des de divendres.
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gències comença a anar a la bai-
xa, tot i que en part s’explica 
perquè l’Atenció Primària as-
sumeix també pacients de Co-
vid-19. Com a exemple, ahir al 
matí hi havia menys de mitja 
dotzena de persones a Urgèn-
cies de l’Arnau, de les quals no-
més una era sospitosa de tenir 
el virus, mentre que dies enrere 
a la mateixa hora n’hi havia en-
tre 10 i 15. Salut assegura que 
treballa per donar la millor as-
sistència i agraeix l’esforç de la 
ciutadania per contenir els con-
tagis, però demana no abaixar 
la guàrdia.

D’altra banda, el balanç de les 
residències segons Assumptes 
Socials és, a més dels 39 morts, 
164 residents confirmats amb 
Covid-19 corresponents a deu 
geriàtrics i 7 residents hospi-
talitzats. També hi ha comp-
tabilitzats 165 professionals 
aïllats preventivament o amb 
símptomes.

n Els ajuntaments de Nalec i 
Vallbona de les Monges van 
confirmar ahir els primers 
positius de coronavirus en 
aquests dos municipis, que 
eleven a noranta el total 
d’infectats per Covid-19 a la 
comarca de l’Urgell, amb ca-
sos en 14 dels 20 poblacions. 
Aquests nous positius encara 
no apareixen a la llista oficial 
de la Generalitat. Els ajun-
taments de Nalec i Vallbona 
demanen “incrementar les 
precaucions i extremar les 
mesures d’higiene”. El cas 
de Vallbona es tracta d’una 
veïna de Rocallaura que es 
troba aïllada. La majoria de 
casos de l’Urgell es concen-
tren a Tàrrega (33) i la Fu-
liola (29), amb la residència 

d’aquest últim municipi com 
a principal focus de contagi 
de la comarca. També n’hi ha 
a Tornabous (5), Agramunt 
i Vilagrassa (4), Bellpuig i 
Castellserà (3), Puigverd 
d’Agramunt i Verdú (2), An-
glesola, Belianes i Sant Martí 
de Maldà (1). A més, ja han 
mort almenys una quinzena 
de persones: 9 a la Fuliola (7 
a la residència); 3 a Tàrrega, 
1 a Tornabous i 1 a Castell-
serà, informa Segre Tàrrega.

Així mateix, ahir es va 
confirmar un nou positiu a 
Aran, ingressat a l’Espitau 
Val d’Aran, amb la qual cosa 
són 76 els casos totals. També 
es va traslladar una perso-
na a l’Arnau de Vilanova de 
Lleida.

Primers casos positius a Nalec i 
Vallbona i un altre més a Aran

pirineu
Salut afirma que només  
hi va haver una defunció a 
la regió sanitària d’Alt 
Pirineu i Aran i cap al pla
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Fi de la prohibició  
d’anar als horts per  
a autoproveïment

els horts urbans ubicats al barri de Pardinyes de lleida, ahir a la tarda deserts.

maite monné

prohibició d’anar als horts d’au-
toproveïment, al constatar que 
als diferents territoris de l’Estat 
hi havia diferents maneres d’in-
terpretar la prohibició. 

Per aquest motiu, la Genera-
litat va precisar en quines cir-
cumstàncies s’admet el despla-
çament a l’hort personal durant 
el confinament si està fora del 
domicili habitual. Va concretar 
que s’ha de tractar d’una activi-
tat econòmica, d’un hort en el 

qual hi hagi animals que han 
de cuidar-se o d’un hort en què 
s’aconsegueixin productes ne-
cessaris per a l’autoproveïment. 
Va detallar en aquest sentit que 
els horts de les segones residèn-
cies queden exclosos d’aquests 
criteris i que els desplaçaments 
permesos hauran de fer-se de 
forma individual i complint la 
normativa de distanciament 
social i higiene. Aquests nous 
criteris ja són vigents.

El consell de l’Urgell 
repartirà 9.000 mascaretes
❘ tàrrega ❘ El consell de l’Urgell 
repartirà 9.000 mascaretes en-
tre pobles i residències de la co-
marca, així com 265 bates entre 
els centres geriàtrics, informa 
SEGRE Tàrrega. Va aconseguir 
el material per fabricar 8.000 
mascaretes casolanes gràcies a 
la donació de l’empresa Robin 
Hat de Rubí i setanta-sis cosi-
dores voluntàries d’Agramunt, 
Belianes, Ciutadilla, Maldà, 
Nalec, Preixana, Sant Martí de 
Riucorb, el Talladell i Vallbona 
de les Monges les confeccionen. 
S’han sumat clíniques veterinà-
ries i dentals, que esterilitzen les 
mascaretes, i tallers i particu-
lars, que hi col·laboren tallant 
la roba.

Pueyo demana voluntaris 
que ajudin els sanitaris
❘ lleiDa ❘ L’alcalde de Lleida, Mi-
quel Pueyo, va fer ahir una cri-
da a través de les xarxes socials 
perquè voluntaris d’entre 18 i 
55 anys s’inscriguin a la Paeria 
per donar suport als serveis 
sanitaris.

❘ maDriD ❘ El president del Go-
vern central, Pedro Sánchez, va 
instar ahir els presidents de les 
comunitats autònomes a facili-
tar una llista d’infraestructures 
per poder allotjar persones con-
tagiades pel coronavirus però 
que són asimptomàtiques, a fi 
d’evitar que puguin encomanar 
altres persones. Els va dema-
nar que el llistat estigui conclòs 
abans de divendres, just quan 
finalitza la Setmana Santa, i tre-
balladors de sectors no essenci-
als tornaran a incorporar-se als 
seus llocs de feina.

Encara es desconeix si aquest 
aïllament seria imposat per l’Es-
tat o de motu proprio dels in-
fectats asimptomàtics. Respecte 
a les qüestions jurídiques que 
comporta aquesta mesura, el 
ministre de l’Interior, Fernando 
Grande-Marlaska, va assegurar 
que es garantirà un “exquisit 
respecte dels drets i llibertats 
dels ciutadans”, així com al 
marc constitucional. 

“Suposo jo que una volunta-
rietat manifesta, si calgués i fos 
necessària, seria una cosa fac-
tible. Si no, s’estudiarien totes 
les possibilitats legals, perquè 
hi ha un principi fonamental: 
garantir la salut pública com a 
bé constitucional del conjunt 
dels ciutadans espanyols”, va 
remarcar Marlaska.

En aquesta línia, la ministra 
de Defensa, Margarita Robles, 
va circumscriure la mesura a 
l’estat d’alarma, que jurídi-

cament “té plena cabuda a la 
Constitució”. 

“Hem arribat a l’estat d’alar-
ma per les circumstàncies ter-
ribles. Actuarem sempre dins 
dels marcs constitucionals”, va 
incidir, i Marlaska va afegir que 
“l’Estat democràtic de dret i so-
cial està plenament vigent” a 
Espanya malgrat la declaració 
d’estat d’alarma.

Per la seua banda, el minis-
tre de Sanitat, Salvador Illa, va 
detallar que aquesta mesura 
“tindrà present el respecte a 
les llibertats i drets” dels ciuta-
dans. “És una opció que s’està 
sospesant. Donarem a conèixer 
les decisions que prenguem. Vo-
lem tenir el llistat per treballar 
amb anticipació”, va postil·lar, 
i va afegir en aquest sentit que 
el president Sánchez vol “te-
nir previstos tots els escenaris 
i anticipar-se a les necessitats 
d’aquesta estratègia” de relaxa-
ció gradual de les restriccions. 
“Aquesta petició obeeix a tenir 
opcions obertes per poder do-
nar-les als ciutadans si arriba el 
cas”, va sentenciar.

Sánchez vol infraestructures 
per a positius asimptomàtics
Amb l’objectiu d’aïllar-los i evitar que infectin altres persones || 
Les autonomies han d’enviar una llista abans de divendres

Trasllat d’un pacient de coronavirus a l’hotel Nastasi de lleida.

magDalena altisent

dubTeS
no aclareix si aquest 
aïllament dels afectats  
seria imposat per  
l’estat o bé voluntari

EL DIjoUS 12 de març els 
nens van escoltar dels seus 
profes: “Recolliu les vos-
tres coses que tanquem, de-
mà no hi ha escola.” Tenim 
vacances?

La neuropsicòloga del 
Centre de Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç 
(CDIAP) del Segrià i orum 
Center Maria Gilart m’ha 
donat un cop de mà per ori-
entar-los en com gestionar 
aquests dies de confinament 
amb els més petits a casa.

Informar la canalla ade-
quadament i explicar-los 
per què no van a l’escola és 
la primera tasca que s’ha 
d’abordar. 

Un conte pot ajudar-nos, 
i a les xarxes n’hi ha de dis-
ponibles, El Búho y el Coro-
navirus i La Rosa contra el 
Virus són alguns dels títols 
que es poden trobar.

Mantenir les rutines és bà-
sic. Son, menjars i espai per 
realitzar activitats conjuntes 
han de tenir un horari més o 
menys clar. 

Fer-los partícips de les tas-
ques de la casa podria ser 
divertit però també hem de 
ser flexibles; deixar-los espai 
per no fer res i que puguin 
desordenar i connectar-se.

Si els nens tenen espai, 
els adults també tindrem el 
nostre.

SeNTir-me millor

Nens a casa? (I)
Informació, rutines i espai

F. Xavier amat
Psicòleg i e-teraPeuta a orum center
Psicòleg cet salvaDor seguí De lleiDa

Control postpart a domicili ■ Durant la pandèmia del coronavi-
rus, la cooperativa PediatriaPirineus de l’Alt Urgell, Pallars jussà 
i Sobirà i Alta Ribagorça efectua els controls postpart a domicili 
per minimitzar el risc de contagi de mares i nadons.
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