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La Diputació repartirà 15 milions d’euros en menys de dos mesos entre tots els ajuntaments, consells i EMD de 
Lleida per pal·liar l’impacte econòmic de la crisi sanitària del coronavirus. Tres nous plans de subvencions pretenen 
dotar els ens locals de liquiditat davant de les previsions que apunten a un fort descens en els seus ingressos.

coronavirus enS localS

La Diputació pal·liarà amb 15 milions 
l’impacte del Covid-19 als municipis
Subvencions que ajuntaments, consells i EMD cobraran en menys de dos mesos
r. ramírez
❘ lleiDa ❘ Ajuntaments, consells i 
entitats municipals descentralit-
zades (EMD) rebran en menys 
de dos mesos 15 milions d’eu-
ros de la Diputació per pal·liar 
l’impacte econòmic de la crisi 
del coronavirus. El ple de la set-
mana vinent, que se celebra-
rà de forma telemàtica, haurà 
d’aprovar tres plans d’ajuts que 
sumen aquesta quantitat. Arri-
ben en un moment en què els 
ens locals incorren en despeses 
imprevistes, com la desinfec-
ció d’espais públics, mentre que 
esperen una forta caiguda dels 
ingressos, tant per l’aturada de 
l’activitat econòmica com per 
rebaixar i ajornar el cobrament 
d’impostos locals.

Tant el president de la Dipu-
tació, Joan Talarn (ERC), com 
el vicepresident primer, Jordi 
Latorre (JxCat), van recalcar 
que els ens locals rebran liqui-
ditat amb celeritat i podran jus-
tificar les despeses fins al març 
del 2021. Van afegir que aquests 
fons es distribuiran amb “equi-
tat” i cada beneficiari sabrà des 
del principi del procés quina 
quantitat rebrà (més informa-
ció a la pàgina 4).

Aquests tres plans de subven-
cions recullen partides ja pre-
vistes i els sumen 5,5 milions 
addicionals. Ho fan amb càr-
rec a romanents després de la 
liquidació pressupostària del 
2019 i a l’espera d’incorporar 
els del 2020. 

El primer serà un pla especial 
de cooperació municipal dotat 
amb 5 milions, quatre més que 
el milió previst inicialment per 
a despeses corrents de consis-
toris i EMD com lloguers, re-
buts de llum i actuacions de 
manteniment.

El segon serà un pla de coope-
ració comarcal de 4.030.000 eu-
ros, que substituirà els convenis 
amb consells i el Conselh d’Aran 
pels quals, fins ara, la Diputació 
aportava 3,5 milions per a per-
sonal al servei dels consistoris, 
com secretaris, interventors i 
tècnics d’Urbanisme.

Finalment, ajuts per a con-
sultoris mèdics, tanatoris, so-
corristes de piscines (encara 
que es desconeix quan podran 
obrir), anàlisi d’aigua potable i 
promoció d’hàbits saludables, 
entre d’altres, s’incorporaran a 
un nou pla de Salut. La dotació 
en aquest cas, de 6 milions, su-
posa un milió més que les parti-
des previstes fins ara per a totes 
aquestes qüestions.

Joan Talarn / presiDent De la Diputació Jordi Latorre / vicepresiDent primer De la Diputació

«Més que igualtat, apliquem un criteri d’equitat, 
amb discriminació positiva per pal·liar la 
despoblació i l’envelliment»

«Si disposen de liquiditat, les administracions 
locals podran contribuir a la recuperació 
econòmica un cop conclogui l’alerta sanitària»

els nous ajuts a ens locals es van presentar en una roda de premsa telemàtica.

leS clauS

Ple telemàtic
z la Diputació celebrarà diven-
dres vinent el seu primer ple 
telemàtic, que debatrà els nous 
plans d’ajuts. també està pre-
vist debatre projectes en l’àm-
bit cultural.

Terminis i cobrament
z els nous plans afavoriran una 
tramitació ràpida. la convoca-
tòria es publicarà el 27 d’abril 
i se sotmetrà a una exposició 
pública de deu dies. n’hi haurà 
deu més per acceptar els ajuts 
i, a partir d’allà, començaran els 
pagaments.

Impacte econòmic
z Dotar de liquiditat les admi-
nistracions locals persegueix 
tant mantenir serveis a la ciu-
tadania com evitar que incorrin 
en impagaments a empreses, 
cosa perjudicial per al conjunt 
del teixit econòmic. així ma-
teix, s’espera que els contractes 
d’ens locals contribueixin a acti-
var l’activitat econòmica.

Futur pla d’inversions
z a banda del pla especial de 
salut per a despeses d’ajun-
taments, emD i consells, n’hi 
haurà un altre d’inversions en 
aquest àmbit, pendent d’apro-
vació i amb una dotació de 15 
milions en 3 anys.

Al marge dels tres nous plans 
per afrontar la crisi del coro-
navirus, la Diputació també 
avançarà fins un 75% de sub-
vencions concedides en anys 
anteriors per a inversions, i 
que encara no s’han pagat als 
consistoris. Això es deu al fet 
que es liquiden quan les obres 
estan acabades i les despeses 
poden justificar-se, una co-
sa que encara no succeeix en 
molts casos.

La Diputació canviarà 
aquest procediment, habitu-
al fins ara, i avançarà el 75% 
de la subvenció amb només 
acreditar que les obres s’han 
adjudicat. El 25% restant es 
pagarà a l’acreditar que els 
treballs han acabat. Això per-
metrà entregar un màxim de 
7,5 milions del pla de l’any 
2019 i fins a 13 milions del 
pla del 2017-2018.

Mentre que els 15 milions 

dels plans d’ajuts es repartiran 
entre ajuntaments, consells i 
EMD en menys de dos mesos, 
els avançaments de subven-
cions per a obres es faran a 
mesura que els beneficiaris 
els demanin i acreditin ha-
ver-les adjudicat. Suposaran 
un màxim de 20,5 milions, 
que elevarien la possible in-
jecció de liquiditat de la Di-
putació als ens locals fins als 
35,5 milions.

Avançaran un 75% de subvencions per a obres
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coronavirus totS elS ajutS

localitat (comarca) import € 

Lleida (Segrià) 415.000,00 
Abella de la Conca (Pallars Jussà) 18.928,00 
Àger (Noguera) 35.390,00 
Agramunt (Urgell) 101.906,00 
Aitona (Segrià) 61.339,00 
Alamús, els (Segrià) 36.000,00 
Alàs i Cerc (Alt Urgell) 30.727,00 
Albagés, l' (Garrigues) 31.950,00 
Albatàrrec (Segrià) 55.811,00 
Albesa (Noguera) 46.421,00 
Albi, l' (Garrigues) 36.137,00 
Alcanó (Segrià) 28.426,00 
Alcarràs (Segrià) 134.207,00 
Alcoletge (Segrià) 72.660,00 
Alfarràs (Segrià) 65.102,00 
Alfés (Segrià) 29.376,00 
Algerri (Noguera) 32.098,00 
Alguaire (Segrià) 66.817,00 
Alins (Pallars Sobirà) 28.571,00 
Almacelles (Segrià) 110.352,00 
Almatret (Segrià) 31.758,00 
Almenar (Segrià) 62.760,00 
Alòs de Balaguer (Noguera) 28.186,00 
Alpicat (Segrià) 108.798,00 
Alt Àneu (Pallars Sobirà) 30.559,00 
Anglesola (Urgell) 43.705,00 
Arbeca (Garrigues) 56.060,00 
Arres (Val d’Aran) 25.074,00 
Arsèguel (Alt Urgell) 26.676,00 
Artesa de Lleida (Segrià) 45.785,00 
Artesa de Segre (Noguera) 63.091,00 
Aspa (Segrià) 28.610,00 
Avellanes i Sta. Linya, les (Noguera) 34.811,00 
Baix Pallars (Pallars Sobirà) 32.450,00 
Balaguer (Noguera) 213.833,00 
Barbens (Pla d’Urgell) 36.896,00 
Baronia de Rialb, la (Noguera) 28.855,00 
Bassella (Alt Urgell) 29.508,00 
Bausen (Val d’Aran) 25.559,00 
Belianes (Urgell) 32.753,00 
Bellaguarda (Garrigues) 30.337,00 
Bellcaire d'Urgell (Noguera) 42.537,00 
Bell-lloc d'Urgell (Pla d’Urgell) 57.281,00 
Bellmunt d'Urgell (Noguera) 28.531,00 
Bellpuig (Urgell) 86.768,00 
Bellver de Cerdanya (Cerdanya) 41.253,00 
Bellvís (Pla d’Urgell) 58.142,00 
Benavent de Segrià (Segrià) 45.367,00 
Biosca (Segarra) 29.277,00 
Bòrdes, Es (Val d’Aran) 27.739,00 
Borges Blanques, les (Garrigues) 100.555,00 
Bossòst (Val d’Aran) 39.890,00 
Bovera (Garrigues) 31.327,00 
Cabanabona (Noguera) 28.034,00 
Cabó (Alt Urgell) 18.250,00 
Camarasa (Noguera) 38.816,00 
Canejan (Val d’Aran) 25.796,00 
Castell de Mur (Pallars Jussà) 27.233,00 
Castellar de la Ribera (Solsonès) 18.577,00 
Castelldans (Garrigues) 38.371,00 
Castellnou de Seana (Pla d’Urgell) 34.818,00 
Castelló de Farfanya (Noguera) 32.819,00 
Castellserà (Urgell) 39.556,00 
Cava (Alt Urgell) 17.899,00 
Cervera (Segarra) 131.603,00 
Cervià de les Garrigues (Garrigues) 35.787,00 
Ciutadilla (Urgell) 27.911,00 
Clariana de Cardener (Solsonès) 18.757,00 
Cogul, el (Garrigues) 29.352,00 
Coll de Nargó (Alt Urgell) 33.303,00 
Coma i la Pedra, la (Solsonès) 19.599,00 
Conca de Dalt (Pallars Jussà) 20.791,00 
Corbins (Segrià) 44.669,00 
Cubells (Noguera) 30.652,00 
Espluga Calba, l' (Garrigues) 31.403,00 
Espot (Pallars Sobirà) 29.479,00 
Estamariu (Alt Urgell) 26.651,00 
Estaràs (Segarra) 27.566,00 

localitat (comarca) import € 

Esterri d'Àneu (Pallars Sobirà) 35.291,00 
Esterri de Cardós (Pallars Sobirà) 18.078,00 
Farrera (Pallars Sobirà) 18.437,00 
Fígols i Alinyà (Alt Urgell) 30.669,00 
Floresta, la (Garrigues) 28.366,00 
Fondarella (Pla d’Urgell) 35.489,00 
Foradada (Noguera) 18.983,00 
Fuliola, la (Urgell) 42.127,00 
Fulleda (Garrigues) 28.171,00 
Gavet de la Conca (Pallars Jussà) 29.871,00 
Gimenells i el P. de la Font (Segrià) 40.319,00 
Golmés (Pla d’Urgell) 50.467,00 
Gósol (Berguedà) 27.507,00 
Granadella, la (Garrigues) 25.060,00 
Granja d'Escarp, la (Segrià) 38.799,00 
Granyanella (Segarra) 18.686,00 
Granyena de les G. (Garrigues) 28.730,00 
Granyena de Segarra (Segarra) 26.824,00 
Guimerà (Urgell) 30.448,00 
Guingueta d'Àneu, la (P. Sobirà) 29.618,00 
Guissona (Segarra) 115.015,00 
Guixers (Solsonès) 18.577,00 
Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà) 44.470,00 
Ivars de Noguera (Noguera) 29.690,00 
Ivars d'Urgell (Pla d’Urgell) 48.792,00 
Ivorra (Segarra) 28.385,00 
Josa i Tuixén (Alt Urgell) 29.064,00 
Juncosa (Garrigues) 32.758,00 
Juneda (Garrigues) 73.891,00 
Les (Val d’Aran) 37.440,00 
Linyola (Pla d’Urgell) 62.755,00 
Lladorre (Pallars Sobirà) 29.270,00 
Lladurs (Solsonès) 18.905,00 
Llardecans (Segrià) 33.034,00 
Llavorsí (Pallars Sobirà) 29.320,00 
Lles de Cerdanya (Cerdanya) 28.339,00 
Llimiana (Pallars Jussà) 27.436,00 
Llobera (Solsonès) 18.998,00 
Maials (Segrià) 38.243,00 
Maldà (Urgell) 29.226,00 
Massalcoreig (Segrià) 33.159,00 
Massoteres (Segarra) 27.282,00 
Menàrguens (Noguera) 36.484,00 
Miralcamp (Pla d’Urgell) 43.584,00 
Mollerussa (Pla d’Urgell) 194.506,00 
Molsosa, la (Solsonès) 18.367,00 
Montellà i Martinet (Cerdanya) 32.511,00 
Montferrer i Castellbò (Alt Urgell) 39.197,00 
Montgai (Noguera) 36.605,00 
Montoliu de Lleida (Segrià) 31.440,00 
Montoliu de Segarra (Segarra) 30.897,00 
Montornès de Segarra (Segarra) 27.779,00 
Nalec (Urgell) 26.994,00 
Naut Aran (Val d’Aran) 49.674,00 
Navès (Solsonès) 19.716,00 
Odèn (Solsonès) 19.474,00 
Oliana (Alt Urgell) 40.353,00 
Oliola (Noguera) 28.797,00 
Olius (Solsonès) 27.803,00 
Oluges, les (Segarra) 27.376,00 
Omellons, els (Garrigues) 29.151,00 
Omells de na Gaia, els (Urgell) 27.496,00 
Organyà (Alt Urgell) 37.374,00 
Os de Balaguer (Noguera) 38.623,00 
Ossó de Sió (Urgell) 31.400,00 
Palau d'Anglesola, el (Pla d’Urgell) 55.095,00 
Penelles (Noguera) 32.324,00 
Peramola (Alt Urgell) 31.772,00 
Pinell de Solsonès (Solsonès) 19.092,00 
Pinós (Solsonès) 19.770,00 
Plans de Sió, els (Segarra) 37.044,00 
Poal, el (Pla d’Urgell) 33.666,00 
Pobla de Cérvoles, la (Garrigues) 29.021,00 
Pobla de Segur, la (Pallars Jussà) 56.357,00 
Pont de Bar, el (Alt Urgell) 18.757,00 
Pont de Suert, el (Alta Ribagorça) 57.692,00 
Ponts (Noguera) 50.831,00 
Portella, la (Segrià) 34.488,00 

localitat (comarca) import € 

Prats i Sansor (Cerdanya) 27.816,00 
Preixana (Urgell) 30.748,00 
Preixens (Noguera) 34.350,00 
Prullans (Cerdanya) 27.485,00 
Puiggròs (Garrigues) 28.685,00 
Puigverd d'Agramunt (Urgell) 28.019,00 
Puigverd de Lleida (Segrià) 43.661,00 
Rialp (Pallars Sobirà) 33.647,00 
Ribera d'Ondara (Segarra) 31.332,00 
Ribera d'Urgellet (Alt Urgell) 41.953,00 
Riner (Solsonès) 19.583,00 
Riu de Cerdanya (Cerdanya) 18.258,00 
Rosselló (Segrià) 68.772,00 
Salàs de Pallars (Pallars Jussà) 29.490,00 
Sanaüja (Segarra) 31.468,00 
St. Esteve de la Sarga (P. Jussà) 18.499,00 
Sant Guim de Freixenet (Segarra) 39.344,00 
Sant Guim de la Plana (Segarra) 27.118,00 
St. Llorenç de Morunys (Solsonès) 38.209,00 
Sant Martí de Riucorb (Urgell) 36.830,00 
Sant Ramon (Segarra) 32.470,00 
Sarroca de Bellera (Pallars Jussà) 18.476,00 
Sarroca de Lleida (Segrià) 31.424,00 
Senterada (Pallars Jussà) 26.210,00 
Sentiu de Sió, la (Noguera) 31.890,00 
Seròs (Segrià) 41.311,00 
Seu d'Urgell, la (Alt Urgell) 174.282,00 
Sidamon (Pla d’Urgell) 34.732,00 
Soleràs, el (Garrigues) 30.973,00 
Solsona (Solsonès) 130.932,00 
Soriguera (Pallars Sobirà) 20.729,00 
Sort (Pallars Sobirà) 44.346,00 
Soses (Segrià) 49.478,00 
Sudanell (Segrià) 36.627,00 
Sunyer (Segrià) 29.390,00 
Talarn (Pallars Jussà) 32.567,00 
Talavera (Segarra) 28.549,00 
Tàrrega (Urgell) 213.334,00 
Tarrés (Garrigues) 26.359,00 
Tarroja de Segarra (Segarra) 27.071,00 
Térmens (Noguera) 44.435,00 
Tírvia (Pallars Sobirà) 26.714,00 
Tiurana (Noguera) 18.102,00 
Torà (Segarra) 42.233,00 
Torms, els (Garrigues) 28.650,00 
Tornabous (Urgell) 38.955,00 
Torre de Cabdella, la (Pallars Jussà) 35.223,00 
Torrebesses (Segrià) 29.369,00 
Torrefarrera (Segrià) 89.479,00 
Torrefeta i Florejacs (Segarra) 35.816,00 
Torregrossa (Pla d’Urgell) 55.883,00 
Torrelameu (Noguera) 35.020,00 
Torres de Segre (Segrià) 56.771,00 
Torre-serona (Segrià) 29.818,00 
Tremp (Pallars Jussà) 105.594,00 
Vall de Boí, la Alta Ribagorça 42.003,00 
Vall de Cardós (Pallars Sobirà) 29.641,00 
Vallbona de les Monges (Urgell) 28.837,00 
Vallfogona de Balaguer (Noguera) 52.619,00 
Valls d'Aguilar, les (Alt Urgell) 29.785,00 
Valls de Valira (Alt Urgell) 25.488,00 
Vansa i Fórnols, la (Alt Urgell) 28.610,00 
Verdú (Urgell) 38.354,00 
Vielha e Mijaran (Val d’Aran) 92.569,00 
Vilagrassa (Urgell) 31.924,00 
Vilaller (Alta Ribagorça) 33.174,00 
Vilamòs (Val d’Aran) 26.687,00 
Vilanova de Bellpuig (Pla d’Urgell) 41.301,00 
Vilanova de la Barca (Segrià) 41.050,00 
Vilanova de l'Aguda (Noguera) 27.330,00 
Vilanova de Meià (Noguera) 31.212,00 
Vilanova de Segrià (Segrià) 38.036,00 
Vila-sana (Pla d’Urgell) 34.836,00 
Vilosell, el (Garrigues) 28.748,00 
Vinaixa (Garrigues) 33.336,00 

 

total 9.801.159,00

emd (comarca) import   €

Ainet de Besan (Pallars Sobirà) 18.954,00 
Arànser (Cerdanya) 10.000,00 

Araós (Pallars Sobirà) 18.954,00 

Arcavell i la Farga de M. (Alt Urgell) 10.000,00 

Arestui (Pallars Sobirà) 10.000,00 

Àreu (Pallars Sobirà) 18.954,00 

Arró (Val d’Aran) 10.000,00 

Arròs e Vila (Val d’Aran) 10.000,00 

Ars (Alt Urgell) 10.000,00 

Arties e Garòs (Val d’Aran) 18.788,00 

Asnurri (Alt Urgell) 10.000,00 

Aubèrt (Val d’Aran) 10.000,00 

Bagergue (Val d’Aran) 10.000,00 

Baiasca (Pallars Sobirà) 10.000,00 

Baldomar (Noguera) 10.000,00 

Bescaran (Alt Urgell) 19.054,00 

Betren (Val d’Aran) 10.000,00 

Canalda (Solsonès) 10.000,00 

Casau (Val d’Aran) 10.000,00 

Civís (Alt Urgell) 10.000,00 

Durro i Saraís (Alta Ribagorça) 18.884,00 

El Talladell  (Urgell) 18.999,00 

Escunhau-Casarilh (Val d’Aran) 10.000,00 

Espui (Pallars Jussà) 18.846,00 

Fontllonga i Ametlla (Noguera) 10.000,00 

Gausac (Val d’Aran) 10.000,00 

Gerb (Noguera) 19.102,00 

Gessa (Val d’Aran) 10.000,00 

Guàrdia d'Ares, la (Alt Urgell) 10.000,00 

Isil i Alós (Pallars Sobirà) 10.000,00 

Josa de Cadí (Alt Urgell) 10.000,00 

Manyanet (Pallars Jussà) 10.000,00 

Montenartró (Pallars Sobirà) 10.000,00 

Os de Civís (Alt Urgell) 10.000,00 

Pi (Cerdanya) 10.000,00 

Pla de la Font, el (Segrià) 18.934,00 

Raimat (Segrià) 18.934,00 

Rocallaura (Urgell) 18.977,00 

Sant Joan Fumat (Alt Urgell) 10.000,00 

Santa Maria de Meià (Noguera) 10.000,00 

Seana (Urgell) 18.977,00 

Sellui (Pallars Sobirà) 10.000,00 

Senet (Alta Ribagorça) 18.884,00 

Sorpe (Pallars Sobirà) 10.000,00 

Sossís (Pallars Jussà) 10.000,00 

Sucs (Segrià) 18.934,00 

Taús (Alt Urgell) 10.000,00 

Tornafort (Pallars Sobirà) 10.000,00 

Tredòs (Val d’Aran) 10.000,00 

Unha (Val d’Aran) 10.000,00 

Vila i Vall de Castellbò (Alt Urgell) 10.000,00 

Vilac (Val d’Aran) 10.000,00 

Vilamitjana (Pallars Jussà)  19.029,00 

Víllec i Estana (Cerdanya) 10.000,00 
total 683.204,00 

consells comarca i conselh import   €

Alt Urgell 458.006,15 
Alta Ribagorça 182.532,52 

Cerdanya 164.971,11 

Garrigues 423.429,46 

Noguera 508.678,38 

Pallars Jussà 327.327,98 

Pallars Sobirà 339.070,11 

Pla d'Urgell 258.338,44 

Segarra 402.693,85 

Segrià 381.430,95 

Solsonès 371.062,84 

Urgell 375.909,91 

Conselh Generau d'Aran 236.548,31 
total 4.430.000,01 

TOTAL 14.914.363,01 €

Un repartiment 
que afavoreix  
àrees envellides 
i despoblades 
Recalquen que “no hi 
ha discrecionalitat”
r.r.
❘ LLeiDA ❘ El govern d’ERC i JxCat 
de la Diputació va recalcar que 
“no hi haurà discrecionalitat” 
a l’hora de repartir els 15 mili-
ons dels nous plans d’ajuts. Va 
explicar que cada un inclourà 
una quantitat fixa per a cada 
ajuntament i entitat municipal 
descentralitzada (EMD), així 
com per als consells comarcals 
i el Conselh d’Aran. S’hi sumarà 
una altra quantitat variable, en 
funció de factors com el nom-
bre d’habitants i de nuclis de 
població. 

Així mateix, s’aplicarà un 
“criteri de discriminació posi-
tiva” que beneficiarà amb una 
suma addicional els territoris 
més afectats per despoblació o 
per l’envelliment. Lleida ciutat 
rebrà la major aportació previs-
ta en aquests plans, amb més 
de 400.000 euros entre el de 
Cooperació municipal i el de 
Salut. El seguiran les altres dos 
capitals amb més habitants de 
la província: Balaguer tindrà 
213.832 euros, mentre que Tàr-
rega en rebrà 213.333. A l’ex-
trem contrari, els ajuntaments 
amb menys població cobraran 
una mica més de 18.000, mentre 
que hi haurà un mínim de deu 
mil per a cada una de les EMD 
lleidatanes.

Així, els ajuntaments de les 
comarques de Lleida es repar-
tiran més de 9,8 milions i les 
EMD, prop de 700.000. Per la 
seua part, els consells comarcals 
rebran més de quatre milions. 
La menor dotació serà per al de 
la Cerdanya, en què els muni-
cipis es reparteixen entre les 
províncies de Lleida i Girona. 
El Conselh Generau d’Aran, fi-
nalment, tindrà una assignació 
més de 236.000 euros.

Un petit  
romanent i                   
opció a canvis
n Les partides previstes 
per als nous plans d’ajuts 
sumen 15 milions, però 
l’aplicació dels diferents 
criteris per assignar els 
fons deixa en principi una 
mica més de 85.000 euros 
sense atorgar. Fonts de la 
Diputació van apuntar 
que és un romanent que 
es podrà assignar més en-
davant. Així mateix, el pla 
de Salut dóna opció a can-
viar l’ús inicialment pre-
vist dels diners, sempre 
dins d’aquest àmbit. Per 
exemple, si un consistori 
no obre les piscines, pot 
dedicar a una altra finali-
tat l’ajuda per contractar 
socorristes.
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coronavirus conSeqüèncieS a lleida

dadeS de la pandèmia

lleida

afectats           1.421
Morts                109
altes                                  460
z La província va registrar ahir 
dos morts més en hospitals, to-
tes al pla, 34 nous positius i 25 
altes hospitalàries.

catalunya

afectats       39.736
Morts        4.056*
altes        18.724
z *Als hospitals han mort 4.056 
persones. Les funeràries en 
compten 7.576 (pàgina 13).

eSpanya

afectats    182.816
Morts         19.130
altes        74.797
z El nombre de morts per coro-
navirus va tornar a ascendir ahir 
fins als 551.

món

afectats                2.054.159
Morts     136.997
z Els contagis van tornar a créixer 
ahir al Regne Unit i Itàlia, però 
van baixar els hospitalitzats.

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

Ics LLEIDA

m. marquèS
❘ LLEIDA ❘ Dos persones ingres-
sades en hospitals de la regió 
sanitària de Lleida van morir 
ahir de Covid-19 i eleven la xi-
fra de defuncions a la provín-
cia a 109. Mentrestant, Salut 
va confirmar 34 nous positius, 
que sumen ja un total de 1.421. 
També es van donar 25 altes, 
per la qual cosa 460 persones 
s’han curat després d’haver es-
tat hospitalitzades.

Fins a primera hora de la tar-
da d’ahir hi havia 188 persones 
ingressades –un lleu repunt res-
pecte a dimecres (175) tenint en 
compte les altes que es van do-
nar– però és la segona xifra més 
baixa d’hospitalitzats des del 
26 de març, quan eren 206. A 
més, els ingressats en estat greu 
a l’UCI eren ahir 35, la menor 
xifra també des del 26 de març, 
quan eren 37.

Així, dels hospitalitzats, 92 
estan a l’hospital Arnau de Vi-
lanova, 30 dels quals a l’UCI; 49 
romanen a l’hospital Santa Ma-
ria, dels quals cinc són a l’UCI, 
i 23 es troben en clíniques pri-
vades. En tots aquests centres, 
ahir es va donar l’alta a disset 
persones.

Respecte a la regió sanitària 
de l’Alt Pirineu i Aran, hi ha dos 
persones ingressades a l’Espi-
tau Val d’Aran, 16 a l’hospital 
de Tremp, 2 a la Fundació Sant 
Hospital de la Seu d’Urgell i 4 
a l’Hospital de Cerdanya. Totes 
elles romanen estables en plan-

Els ingressats a l’UCI baixen a 35,        
la menor xifra des del 26 de març
Moren dos persones hospitalitzades i hi ha 34 nous casos i 25 altes || El comitè 
d’empresa del Santa Maria exigeix fer proves a tot el personal sanitari

ta, mentre que 8 persones van 
rebre l’alta.

D’altra banda, el comitè d’em-
presa de l’hospital Santa Ma-
ria, format pels sindicats CCOO, 
UGT, Satse i Metges de Catalu-
nya, va exigir realitzar la prova 

de detecció de Covid-19 a tot el 
personal sanitari. 

“El Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya ha exigit fer 
les proves als agents de Mossos 
d’Esquadra i tenim constància 
que s’ha ofert als empleats de la 

Llar de Sant Josep fer-les, per la 
qual cosa no entenem que a no-
saltres, que estem en primera lí-
nia amb malalts de coronavirus, 
no ens les facin”, van assenyalar 
diversos membres del comitè, 
que van afegir, d’altra banda, 

que “considerem que és molt 
important per evitar la propa-
gació del virus”. 

Així mateix, van destacar que 
“el fet que l’ICS tardés uns dies 
a retirar unes màscares no ho-
mologades a l’hospital ha provo-

Ecografies pulmonars als CAP ■ Un equip de metges de família ha posat en marxa un projecte ano-
menat E-Covid per realitzar ecografies pulmonars i restar sobrecàrrega als hospitals. Des que va 
entrar en servei el 8 d’abril s’han practicat un total de 97 ecografies. Així, es permet identificar de 
manera precoç els pacients amb infecció respiratòria que poden tenir pitjor evolució.

Contractats ja onze 
graduats en Medicina    
per reforçar els CAP
De la llista de 78 voluntaris del Col·legi

imatge d’arxiu de professionals sanitaris a l’hotel nastasi.

m. marquèS
❘ LLEIDA ❘ El departament de Salut 
ha contractat cinc graduats més 
en Medicina per ajudar l’aten-
ció sanitària pel coronavirus a 
Lleida, per la qual cosa ja són 
onze els acabats de llicenciar 
que ha incorporat de la llista 
de 78 voluntaris facilitada pel 
Col·legi de Metges de Lleida. El 
president del Col·legi, Ramon 
Mur, va explicar que aquestes 
contractacions han estat per re-
forçar l’Atenció Primària, “que 
requereix personal per ajudar 
en l’atenció telefònica, cobrir 
les baixes que es produeixen 
en els CAP o en residències 
geriàtriques”.

Fins ara, s’han inscrit 78 vo-
luntaris a la llista del Col·legi, 

des d’acabats de llicenciar amb 
24 any fins a jubilats, el més 
gran dels quals té 82 anys. “Tots 
ells són una mostra del compro-
mís perpetu amb la professió 
que hem triat”, va manifestar el 
president de l’entitat professio-
nal, Ramon Mur, que va afegir 
que “les necessitats actuals són 
diverses i han de resoldre’s, ai-
xí com planificar les futures”. 
En aquest sentit, va assenyalar 

DEpARtAmEnt DE sALUt

que l’Atenció Primària necessita 
personal per a l’atenció telefòni-
ca i per cobrir les baixes laborals 
de sanitaris. 

“També s’han creat nous dis-
positius per atendre les necessi-
tats derivades del coronavirus 
que absorbeixen personal sani-
tari, com a l’hotel Nastasi, on 
els pacients reben assistència 

després d’un ingrés hospitala-
ri, garantint un adequat aïlla-
ment fins a la recuperació”, va 
explicar. 

Mur va manifestar que “el 
reforç en hospitals que atenen 
pacients crítics és més complex, 
ja que necessita de professionals 
amb formació teòrica i pràctica 
molt específica”.

neceSSitatS
mur destaca que algunes 
de les necessitats actuals 
són reforçar la primària i 
l’hotel nastasi

Salut preveu 
donar aviat a 
Lleida el còmput 
amb més decessos
❘ LLEIDA ❘ El departament de 
Salut ha decidit canviar el 
sistema de recompte dels 
morts i des de dimecres pas-
sat afegeix als d’hospitals i 
residències els que segons les 
dades de les funeràries tam-
bé han mort per Covid-19 i 
no figuren a les dos llistes an-
teriors. Tot i així, de moment 
només ho fa a nivell de Ca-
talunya i no dóna les dades 
per províncies, encara que 
ahir va assegurar que ho fa-
rà pròximament, per la qual 
cosa el nombre de defuncions 
registrades a Lleida augmen-
tarà considerablement. De 
fet, el nou sistema de comp-
tabilització va provocar que 
dimecres els decessos a Ca-
talunya passessin de 3.756 
a 7.097 dimecres, gairebé el 
doble.
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Alcarràs vol agilitzar la 
sortida de nens al carrer
❘ AlcArràs ❘ L’ajuntament d’Al-
carràs ha enviat sengles car-
tes al president Quim Torra 
i al ministre de Sanitat, Sal-
vador Illa, per demanar que 
permetin que els nens sur-
tin al carrer tan aviat com 
ho permetin les mesures 
de confinament. El primer 
tinent d’alcalde, Jordi Janés, 
va dir que els menors neces-
siten sortir al carrer, encara 
que sigui amb mesures de se-
guretat sanitària i amb certa 
periodicitat.

Aran registra 11 nous 
contagis i ja són 97
❘ vielhA ❘ El Conselh Generau 
d’Aran va informar ahir d’11 
nous casos de coronavirus, 
dos dels quals confirmats 
amb la prova PCR i els altres 
nou amb un test serològic. 
Des de l’inici de la pandèmia 
s’han detectat 97 afectats a 
la Val.

Pagesos d’Alcoletge fan 
torns per desinfectar
❘  Alcoletge ❘  Una vintena 
de pagesos de la localitat 
d’Alcoletge s’han organit-
zat en torns per dur a ter-
me treballs de desinfecció 
dels carrers i espais públics 
de la població. Surten totes 
les nits acompanyats per la 
brigada municipal. A més, 
voluntaris del poble també 
han confeccionat mascaretes 
que s’han donat a organitza-
cions i entitats.

Baixa un 90% la demanda 
de la línia de la Pobla
❘ lleiDA ❘ La demanda a la línia 
Lleida-la Pobla ha disminu-
ït un 90 per cent des del 16 
de març passat, quan van 
començar les primeres me-
sures per a l’emergència sa-
nitària, amb una mitjana de 
cinquanta validacions al dia 
quan habitualment la mitjana 
és de 560. La xifra màxima 
de validacions un dia feiner 
ha estat de 120, i la mínima, 
de vint.

Formació del Grup Alba 
per desinfectar
❘ tàrregA ❘ El Grup Alba de 
Tàrrega va dur a terme ahir 
una formació de desinfecció 
a un grup reduït de sis perso-
nes per poder donar resposta 
a l’alta demanda de neteges 
que han tingut durant els 
últims dies, informa Segre 
Tàrrega.

Més mascaretes per als 
geriàtrics catalans
❘ lleiDA ❘ El comitè del pla 
Procicat de la Generalitat 
va acordar ahir destinar 1,4 
milions de mascaretes a les 
residències de gent gran, tant 
públiques com privades, de 
Catalunya de les que van so-
brar el dia que es van repartir 
en el transport públic.

n La conselleria de Salut ha 
identificat deu residències que 
requereixen una intervenció 
específica per les dificultats 
que viuen quant a la falta de 
professionals, al suport assis-
tencial que necessita la direc-
ció i a la situació sanitària de 
la mateixa residència. Tres 
ja estan en fase de canvi de 

gestora, una en procés de can-
vi de direcció i sis en fase de 
valoració per concretar com 
s’intervindrà. D’altra banda, 
Salut preveu realitzar un to-
tal de 27.238 proves en 604 
residències que tenen algun 
cas sospitós o confirmat de co-
ronavirus durant les properes 
setmanes.

Identificades deu residències que 
requereixen una intervenció

els treballadors de la residència del Pont de Suert penjant una pancarta a la façana de l’edifici.

nAtAliA ciutAt

redacció
❘ lleiDA ❘ La conselleria de Salut 
va confirmar ahir que a Lleida 
hi ha 349 ancians amb coronavi-
rus, 288 a la regió sanitària del 
pla i 61 del Pirineu, segons s’ha 
confirmat amb els tests duts a 
terme en els últims dies. A Ca-
talunya hi ha en total 5.616 con-
tagis confirmats en aquest col-
lectiu i 7.146 més de sospitosos, 
per la qual cosa la xifra podria 
incrementar-se. A més, segons 
la mateixa font, 9 padrins han 
mort en residències del pla i tres 
més ho han fet a les del Pirineu. 
Malgrat tot, el nombre d’usuaris 
de centres assistencials finats és 
molt superior, ja que fins dilluns 
n’havien mort 85 (en residènci-
es, hospitals o als seus domici-
lis), segons l’última dada oficial 
de recompte global.
     D’altra banda, la conselleria 
de Salut ha incorporat 162 pro-
fessionals addicionals a les resi-
dències catalanes des que va co-
mençar l’epidèmia per assegurar 
l’atenció sanitària dels ancians 
davant les nombroses baixes del 
personal.
    Aquesta és una de les tres 
principals mesures del pla d’ac-
ció per a les residències de la 
Generalitat anunciat ahir. La 
consellera, Alba Vergés, va ex-
plicar que el pla contempla mi-
llorar l’assistència als centres 
assistencials així com la distri-
bució del material.
    Aquesta última setmana s’han 
repartit més de 500.000 unitats 
de material sanitari.

Salut xifra en 349 el nombre  
d’avis encomanats a Lleida
Després dels primers tests a les residències, i 12 han mort al centre mateix

     D’altra banda, treballadors 
de la residència Comtes d’Urgell 
de Balaguer van expressar ahir 
el seu malestar i van assegurar 
que després d’un mes de pan-
dèmia i de registrar-se alguns 
morts no se’ls ha fet cap test i 
van assenyalar que se senten 
una mica “desemparats”. No 
obstant, van apuntar que ja 
disposen d’EPI. Mentrestant, 
el Conselh Generau d’Aran va 
informar d’una quarta mort per 
coronavirus a la residència Sant 
Antoni de Vielha.

Els andorrans ja 
passegen pel 
carrer tot i que 
amb limitacions
Tests d’anticossos per  
a transfronterers

andorrans practicant esport a la franja horària de la tarda en què es permet aquesta activitat.

redacció
❘ AnDorrA lA vellA ❘ Desenes d’an-
dorrans van tornar a sortir 
ahir als carrers del Principat 
al començar una fase de des-
confinament que s’anirà am-
pliant a mesura que el nombre 
de pacients de coronavirus 
disminueixi. Molts d’ells són 
corredors que van complir de 
forma generalitzada les distàn-
cies de seguretat i les majoria 
portava mascareta. El Govern 
d’Andorra permet practicar es-
port entre les 6.00 i les 9.00 i 
de 19.00 a 21.00 hores. Tam-
bé van sortir els majors de 70 
anys, que poden fer-ho a partir 
de les 11 del matí durant una 
hora, i nombroses famílies. Els 
ancians també poden descan-

FernAnDo gAlinDo / DiAri D’AnDorrA

sar als bancs habilitats. Les li-
mitacions estableixen que les 
persones que viuen en domi-
cilis amb nombre parell sorti-
ran els dias parells i els senars, 
en senar, mentre que els que 
tinguin símptomes o hagin de 

romandre en quarantena no 
podran gaudir d’aquest temps 
de lleure.

D’altra banda, Andorra va 
informar que els treballadors 
transfronterers també podran 
fer-se el test d’anticossos i es-

tudia instal·lar un punt a Sant 
Julià de Lòria per dur-los a 
terme. Avui es podrà dema-
nar cita prèvia per als tests, que 
estarà disponible a partir dels 2 
anys. A Andorra s’han detectat 
682 contagis.
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a Sort van desinfectar els dies 3 i 9 d’abril i avui tornaran a desplaçar-se al municipi.

agents rurals

a. guerrero
❘ lleiDa ❘ Els Agents Rurals són els 
principals encarregats de vetllar 
per la protecció de la natura·
lesa. Amb l’estat d’alarma, una 
de les seues principals funcions 
ha estat detectar infraccions al 
medi natural en senders i zones 
d’escalada i alta muntanya. Han 
tancat parcs, zones naturals i 
refugis. Però la seua tasca no 
finalitza aquí. També presten 
el seu servei en desinfeccions 
de la via pública o en edificis. 
“Ens requereixen ajuntaments 
o consells comarcals, especial·
ment per a aquells pobles que 
no disposen d’equips propis per 
fer les desinfeccions i on s’han 
registrat positius”, explica Anna 
Servent, cap dels Agents Rurals 
al Pirineu.

La primera desinfecció que 
van dur a terme a les comar·

ques de Lleida va ser el passat 
dia 23 de març a Àger, on hi va 
haver a la residència del muni·
cipi un dels principals brots de 
contagi a les terres de Ponent. 
Posteriorment, han intervin·
gut a la Pobla de Segur (29 de 
març), la Seu d’Urgell (29 de 
març), Sort, Montardit de Baix 
i Llessui (3 d’abril) i Tremp (9 
d’abril). A Sort van dur a terme 
una segona desinfecció el dia 
9 i avui hi tornaran. També a 
Aransís (Gavet de la Conca) i 
Sant Joan de Vinyafrescal (la 
Pobla de Segur). 

Anna Servent afirma que 
“utilitzem el camió que tenim 

Els Agents Rurals, de vigilar la 
naturalesa a desinfectar pobles
Han prestat els seus serveis a Àger, la Pobla de Segur, la Seu d’Urgell, Sort i Tremp 
|| També ‘netegen’ els camions de les escombraries del consell del Pallars Jussà

camió
utilitzen el camió que 
tenen per a prevenció 
d’incendis forestals i per  
fer cremes controlades

la primera desinfecció la van fer a Àger el 23 de març.

agents rurals

Bloquejats 45.700 
webs vinculats 
amb el Covid-19

Més de 300  
ajuts de renda 
garantida

Exigeixen tests 
per al personal 
d’ambulàncies

❘ maDriD ❘ La Policia Nacio·
nal ha bloquejat des que 
va començar l’estat d’alar·
ma més de 45.700 dominis 
webs relacionats amb el co·
ronavirus que estaven sent 
utilitzats per a activitats cri·
minals. Des del passat dia 
14 de març, els agents de la 
Unitat Central de Ciberdelin·
qüència d’aquest cos policial 
han monitoritzat un total de 
415.973 pàgines web relaci·
onats amb la malaltia, amb 
l’objectiu de trobar possibles 
indicis tècnics d’activitat il·
legal. Alguna d’aquestes pà·
gines web tenen finalitats 
legítimes i d’altres estan 
dedicades a realitzar cam·
panyes de spam o estafes de 
spear-phishing.

❘ barcelona ❘ La Generalitat 
va reconèixer ahir el dret 
de 374 noves sol·licituds de 
la Renda Garantida de Ciu·
tadania (RGC) durant l’es·
tat d’alarma a causa de la 
pandèmia del coronavirus. 
Actualment hi ha un total 
de 81.636 expedients en el 
marc de la prestació, que cor·
responen a 127.711 persones 
beneficiàries en el conjunt de 
Catalunya. 

Des que es van decretar les 
restriccions de mobilitat, el 
departament d’Afers Socials 
ha decidit “no emetre noves 
resolucions que suposin una 
sortida de beneficiaris de la 
prestació”, a banda d’haver 
modificat un total de 325 
expedients.

❘ barcelona ❘ El Tribunal Su·
perior de Justícia de Cata·
lunya (TSJC) va requerir 
ahir al Govern que entregui 
material de protecció i tests 
de coronavirus al personal 
de l’empresa d’ambulàncies 
Transport Sanitari de Cata·
lunya a Girona i Alt Mares·
me, arran d’una demanda de 
representants dels treballa·
dors de la zona, com ja va 
demanar per a tot el personal 
d’ambulàncies de Catalunya 
el dimarts de la setmana pas·
sada després de la petició del 
sindicat USOC. El tribunal 
ja s’ha pronunciat en el ma·
teix sentit arran de peticions 
d’altres col·lectius les últimes 
setmanes com Mossos i Fun·
cionaris de Presons.

AïLLADA i sense possibilitat 
de contacte amb els seus éssers 
estimats. Així es va quedar 
Maria Montserrat una vegada 
diagnosticada. Estic infectada. 
i ara què? Aquesta va ser la 
primera frase que vaig sentir 
a la sessió de teràpia. Ara bus·

carem estratègies perquè la 
solitud sigui un avantatge, el 
teu marit i els teus fills estiguin 
amb tu i el virus passi a ser 
un mentrestant que et permeti 
aprendre coses bones.

Mantenir la comunicació 
amb els seus familiars va ser 

la premissa bàsica. La Montse 
va utilitzar les noves tecno·
logies per mantenir un vincle 
permanent amb els seus. Va 
escriure cartes als familiars i 
amics i les va enviar per cor·
reu electrònic. Amb els fills 
va preferir comunicar·se per 
WhatsApp i així va ser com 
l’expressió es va convertir en 
un alleujament. Va aprofitar 
el temps per tenir consciència 
de la seua autocura i aquesta 
situació va implantar a casa 
un nou ordre en què els ho·
raris i les tasques segur que 
quedaran com un engranatge 
perfecte per al futur. Les per·
sones que s’aïllen a casa per 
simptomatologia lleu i no els 

han fet el test és molt difícil 
que segueixin tot el que dema·
nen per a l’aïllament. Perquè 
quan es troben millor, la ment 
pensa “potser no ho tinc i he 
passat una grip, o una faringi·
tis, o una bronquitis”. La sa·
nitària del 061 va informar la 
Maria Montserrat que això era 
el pitjor, perquè la gent quan es 
troba millor abaixa la guàrdia, 
va al súper, a la farmàcia i con·
tinua podent contagiar durant 
14 dies. No calia que un virus 
ens obligués a millorar, però 
així ha sigut! Perquè, com deia 
Epictet, “el que ens fa feliços 
o desgraciats no és el que ens 
passa, sinó el que pensem del 
que ens passa”.

Sentir-me millor

Estic infectada,  
i ara què?
F. Xavier amaT
Psicòleg i e-teraPeuta a orum center
Psicòleg cet salvaDor seguí De lleiDa

per realitzar cremes controla·
des, la prevenció d’incendis fo·
restals o la campanya del bor·
rissol dels pollancres. Aquest 
vehicle ens permet no només 
desinfectar el terra, sinó també 
les parets”.

Les desinfeccions les fa el 
Grup Especial de Prevenció 
d’incendis Forestals (GEPiF). 
Una de les pròximes actuacions 
serà desinfectar els camions de 
les escombraries del consell co·
marcal del Jussà. Anna Servent 
explica que “la col·laboració en·
tre administracions és essencial. 
D’aquesta manera, per exemple, 
el consell del Sobirà ens ha do·
nat 200 litres de clor. Nosaltres 
volem ajudar”.
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Divendres, 17 d’abril del 2020 societat

Excelentísimo Señor

Don Landelino Lavilla Alsina
Presidente del Congreso de los Diputados (1979-1982)

Ministro de Justicia (1976-1979)
Lleida, 1934 - Madrid, 2020 

Su hermana María Pilar; sus sobrinos, Jorge, Eulalia y Landelino Culleré Lavilla, Carlos Magrí 
y Eva Miravete y demás familia en Lleida agradecen las innumerables muestras de afecto y 

condolencia, al tiempo que ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.
Una vez se levante el estado de alarma, se celebrará un funeral en su memoria, 

del que se informará oportunamente.
            Lleida, 17 de abril de 2020

Mor l’escriptor Luis Sepúlveda
el coronavirus s’endú l’autor de l’aclamada ‘Un viejo que leía novelas de amor’ 
|| Nascut a Xile l’any 1949, residia a Gijón des de feia més de vint anys

Sepúlveda va morir ahir d’una pneumònia associada al Covid-19.

efe
❘ ovieDo ❘ L’escriptor xilè establert 
a Gijón Luis Sepúlveda, un insa·
ciable lluitador per la democrà·
cia i incansable viatger que va 
assolir el reconeixement inter·
nacional amb Un viejo que leía 
novelas de amor, la seua novel·
la més aplaudida, va morir ahir 
a Oviedo als 70 anys, després 
de mes i mig batallant contra el 
coronavirus. Sepúlveda va ser 
el primer diagnosticat de Co·
vid·19 a Astúries i des del dia 
29 de febrer es trobava ingressat 
a la unitat de cures intensives 
de l’hospitalari de la capital a 
conseqüència d’una pneumònia 
associada al coronavirus.

Nascut el 4 d’octubre del 1949 
a Ovalle, 400 quilòmetres al 
nord de la capital xilena, Se·
púlveda va estar des de jove 
fascinat per les arts, però tam·
bé per la política, i solia dir que 
l’havien concebut “roig, profun·
dament roig”. Fill d’un militant 
comunista i d’una infermera ma·
putxe, la seua militància política 
va començar ben jove quan es 
va afiliar a La Jota, nom amb 

òbits literatura

què es coneix les Joventuts Co·
munistes de Xile. Sepúlveda va 
ser arrestat pel règim d’Augusto 
Pinochet després del cop d’Es·
tat del setembre del 1973 i, al 
ser alliberat, va emprendre un 
exili que el va portar a diversos 
països, inclòs l’Equador. Va ser 
allà on va conèixer els shuar, 

un poble indígena que viu a la 
selva amazònica. La seua con·
vivència amb ells va inspirar Un 
viejo que leía novelas de amor 
(1988), que va tenir un rotund 
èxit internacional, amb més de 
18 milions d’exemplars venuts 
i que va ser traduïda a més de 
60 idiomes.

“Genial amic i 
gran escriptor, 
vençut per aquest 
mal bitxo”
■ Escriptors com Fernan·
do Aramburu o Rosa Mon·
tero i polítics com Ada Co·
lau o Matteo Renzi es van 
acomiadar ahir a les xar·
xes de l’escriptor. Monte·
ro va recordar el “genial” 
Sepúlveda com un “amic i 
gran escriptor, vençut per 
aquest mal bitxo”. “Quin 
pal”, va lamentar Aram·
buru a Twitter. El Festival 
de la Setmana Negra de 
Gijón també va plorar la 
pèrdua assenyalant que 
“el dia s’ha despertat gris”. 
Fins i tot l’exprimer minis·
tre italià Matteo Renzi el 
va recordar amb una cita 
d’un dels seus llibres: “I si 
tot això és un somni, què 
importa. M’agrada i vull 
continuar somiant·lo.”

La Paeria treballa 
perquè nens 
saharauis puguin 
venir a l’estiu

programes

❘ LLeiDa ❘ La Paeria treballarà 
amb l’entitat Amics del Sà·
hara per donar una alterna·
tiva al programa Vacances en 
Pau, que permetia, cada es·
tiu, que nens saharauis gau·
dissin d’un temps de lleure 
acollits per famílies catala·
nes i que, aquest any, el Front 
Polisario ha cancel·lat a cau·
sa del coronavirus. Tècnics 
de l’ajuntament lleidatà van 
participar ahir en la reunió 
de la Comissió Executiva 
de la Coordinadora Catala·
na d’Ajuntaments Solidaris 
amb el Poble Saharaui i van 
acordar iniciar una campa·
nya de suport per reforçar 
el sistema sanitari als camps 
per poder lluitar així contra 
el coronavirus.

Boumort suma 
més de seixanta 
exemplars de 
voltor negre

fauna

❘ La PoBLa De Segur ❘ La serra de 
Boumort, al Pallars Jussà, su·
ma més de seixanta exem·
plars de voltor negre, una es·
pècie reintroduïda el 2007 al 
Pirineu. En aquesta zona, la 
primavera és sinònim d’espe·
rança, i aquesta temporada 
ja han criat catorze parelles, 
dotze de les quals continuen 
covant el seu ou. La colònia 
lleidatana és l’única del Pi·
rineu i des de l’entitat Trenca 
confien que aviat hi haurà 
un nombre esperançador de 
naixements d’aquesta espè·
cie vulnerable. Des que va 
començar la reintroducció 
l’any 2007 al Pirineu, la co·
lònia ja ha tirat endavant 34 
cries de voltor negre.

L’embarrat de Tàrrega, 
suspès pel Covid-19

esdeveniments cancel·lacions

redaCCió
❘ Tàrrega ❘ L’ajuntament de Tàr·
rega va decidir ahir suspendre 
el Festival de Creació Contem·
porània Embarrat 2020 i el VIII 
Mercat del Vehicle d’Ocasió, es·
deveniments programats per 
als dies 29, 30 i 31 de maig. La 
cancel·lació està motivada per 
la crisi sanitària del coronavirus 
i la situació d’incertesa que ge·
nera a curt i llarg termini. 

D’altra banda, val a recordar 
que el consistori ja va cancel·lar 
fa uns dies la Festa Major i la Fi·
racóc, totes dos també previstes 
per al maig, del dia 12 al 17. El 
Festival de Creació Contempo·
rània Embarrat és un certamen 
dedicat a explorar formes artís·
tiques radicals i avantguardis·
tes que se celebra anualment al 
Museu Trepat de la capital de 
l’Urgell.

endesa alerta que la 
suplanten en una estafa

fraus suplantació

efe
❘ LLeiDa ❘ Els Mossos d’Esquadra 
i Endesa van alertar ahir d’una 
estafa en la qual se suplanta el 
nom de la companyia elèctri·
ca. L’engany consisteix que el 
client rep un correu electrònic, 
o en ocasions un missatge de 
WhatsApp, en el qual s’utilit·
za el logo de la companyia i 
se l’informa d’un error en el 
cobrament, d’un pagament 

endarrerit o d’una incidència 
tècnica. Els ciberdelinqüents 
demanen llavors a l’usuari que 
obri un enllaç adjunt, que in·
trodueix un virus maliciós al 
dispositiu, i li demanen dades 
personals i de la seua targeta 
de crèdit. En un comunicat, 
els Mossos van destacar que 
Endesa i la policia catalana ja 
estan treballant conjuntament 
per protegir l’usuari.
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