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coronavirus conSeqüèncieS a lleida

algunes de les imatges utilitzades per editar el vídeo, que vol transmetre optimisme davant del covid-19.

llar terres De ponent

e. Farnell
❘ Mollerussa ❘ La Llar Terres de 
Ponent de Mollerussa, que 
acull discapacitats físics, ha 
editat un vídeo per mostrar 
d’una manera més optimista 
el confinament pel Covid-19. 
Aquest centre assistencial del 
Pla ha aconseguit mantenir-se 
sense contagis entre els 34 usu-
aris i els seus 32 professionals. 
La directora, Anna Peiró, va 
assegurar ahir que aquests dies 
només es parla de “notes nega-
tives” de les residències, des 
de la gestió fins als casos de 
contagis o les defuncions. 
    Tanmateix, va assegurar que 
tant la seua com altres residèn-

cies assistencials volen donar 
visibilitat perquè un gran nom-
bre lluiten cada dia per evitar 
veure’s afectades per l’expan-
sió del virus i mantenir-les sen-
se contagis entre els residents i 
professionals.
     “Tots no estem malament. 
Des del 10 de març treballem 
amb l’única premissa de mini-
mitzar el risc, nosaltres i molts 
altres centres de Lleida”, va as-
segurar. El vídeo mostra d’una 
manera divertida i alegre el dia 
a dia dels usuaris, sense oblidar 
que no es pot abaixar la guàr-
dia en cap moment, “perquè 
les famílies vegin què fem”, 
va dir. Des de l’inici de l’emer-

gència s’envia cada setmana 
un petit vídeo als familiars 
per transmetre un missatge 
de tranquil·litat i optimisme. 
“Poden veure la vida del centre 
i el bon estat de salut dels resi-
dents, així gestionem també la 
por i les famílies ens ho agraei-
xen molt”, va dir. El vídeo, en 
el qual apareixen els residents 

i treballadors ballant al ritme 
del Baby Shark, es pot veure 
a: https://www.instagram.
com/p/B_F5xoYo199/.

Anna Peiró va explicar que 
cada setmana es reuneixen els 
tres centres assistencials de 
Mollerussa per via telemàtica 
per tractar i compartir aquestes 
experiències. Va afegir que a 
la Llar Terres de Ponent s’han 
canviat els torns de treball, 
amb la creació de tres equips 
que mai coincideixen entre si 
per evitar el contagi i es prenen 
tota mena de mesures d’higie-
ne i seguretat amb el personal 
que entra i surt cada dia de 
l’equipament.

“tots no estem malament”
La Llar Terres de Ponent de Mollerussa edita un vídeo per afrontar amb 
optimisme el confinament || El centre aconsegueix mantenir-se sense contagis

FamiliarS
el centre envia cada 
setmana un vídeo a les 
famílies perquè vegin que 
els residents estan bé

Aitona preveu jornada continuada per 
als temporers i evitar aglomeracions
redacció
❘ lleiDa ❘ L’ajuntament d’Aito-
na i responsables del sector 
fructícola van mantenir ahir 
la primera reunió per abordar 
la planificació de la campa-
nya de la fruita. Van abordar 
el protocol sanitari davant la 
pandèmia del coronavirus per 
garantir la sostenibilitat de la 
campanya i la seguretat de tots 
els treballadors (entre 4.000 i 
5.000 al municipi) que en for-
maran part. 
    L’alcaldessa, Rosa Pujol, va 

assegurar que els pagesos te-
nen clar que s’hauran d’esta-
blir mesures per recollir als 
treballadors, fer una jornada 
continuada, no ajuntar les 
plantilles i establir horaris per 
anar als locutoris i els bancs de 
la població, entre altres mesu-
res, que s’aniran determinant 
en els propers dies. “Destina-
rem tot el que faci falta i més, i 
també demanarem ajuda a les 
administracions supramuni-
cipals”, va manifestar Pujol.
     Per la seua part, l’ajunta-

ment de Lleida editarà car-
tells en deu idiomes sobre com 
s’han de tramitar les sol·lici-
tuds de feina a través de l’IMO 
i el SOC, informació dirigida 
als joves, després del decret 
del Govern espanyol que au-
toritza la contractació de me-
nors no acompanyats tutelats, 
així com joves migrants de 18 
a 21 anys. 
    Per la seua part, el grup 
municipal del PSC considera 
“insuficient” aquesta acció al 
“no abordar la situació real”.

Primera defunció a la 
residència d’Almacelles
redacció
❘ alMacelles ❘ La residència d’Al-
macelles va registrar ahir el 
primer mort per Covid-19. Es 
tracta d’una dona de 92 anys 
d’edat que va morir al mateix 
centre. Actualment, aquest 
centre suma nou casos positius 
després de fer els tests ràpids i 
PCR, i 11 usuaris més estan aï-
llats en una de les plantes de la 
residència. Aquest equipament 
atén actualment 43 persones. 
    Des de l’inici de la pandèmia 
es va tancar el centre de dia 

i es van restringir les visites. 
No obstant, manté contacte 
diari amb les famílies per in-
formar de l’estat de salut dels 
residents. L’ajuntament d’Al-
macelles també va adquirir 
material de protecció sanitari 
per als treballadors de la resi-
dència, com bates, mascaretes 
i guants.

D’altra banda, els pacients 
del Centre Geriàtric del Pi-
rineu, a la Pobla de Segur, que 
segueixen l’assaig clínic contra 
el Covid-19, evolucionen bé.

Aran suma dos 
contagis més  
i eleva a 99  
els positius
❘ Vielha ❘ La Val d’Aran va re-
gistrar ahir dos nous posi-
tius que van ser confirmats a 
través de la prova PCR, que 
s’analitza a l’hospital Arnau 
de Vilanova de Lleida i de-
tecta si una persona està in-
fectada o no. Amb aquests 
dos ja són un total de 99 els 
casos confirmats: noranta a 
través d’aquesta prova PCR 
i nou a través del test serolò-
gic (per tant, nou casos que 
ja han tingut la malaltia i 
han creat anticossos). Una 
de les persones ingressades 
a l’Arnau de Vilanova va ser 
donada d’alta. 

D’altra banda, a l’Espitau 
de Vielha queden ingressats 
quatre pacients infectats 
pel virus que evolucionen 
bé i sense cap símptoma de 
gravetat.

Reclamen fer 
proves al 
personal bàsic   
a la Paeria
❘ lleiDa ❘ Els sindicats CSIF 
i Asigull, el majoritari a la 
Guàrdia Urbana, ha sol·li-
citat a l’ajuntament de Llei-
da que s’efectuï “una prova 
massiva de Covid-19 amb 
PCR a tots els membres 
dels serveis essencials de 
la Paeria, com agents de la 
Guàrdia Urbana, empleats 
de la gossera, del cementiri 
i dels serveis socials, entre 
d’altres”. Aquests sindicats 
afirmen que “la manca de 
previsió inicial de l’ajunta-
ment i de subministrament 
d’equips de protecció va pro-
vocar que molts membres 
dels serveis essencials s’ha-
guessin exposat al virus, la 
qual cosa va comportar un 
nombre important de baixes 
laborals”.
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Segre tàrrega
❘ anglEsola ❘ La crisi del corona-
virus ha obligat a suspendre o 
ajornar nombrosos actes festius, 
socials i culturals. Un d’aquests, 
la festa dels Tres Tombs d’An-
glesola, que hauria celebrat ahir 
la 37a edició. Malgrat que no es 
van poder veure cavalls i car-
ruatges pels carrers d’aquest 
municipi de l’Urgell, la Socie-
tat de Sant Antoni Abat, enti-
tat organitzadora de la festa, 
i l’ajuntament d’Anglesola van 
organitzar l’activitat Donem el 
tomb a la festa (rodem des de 
casa), en la qual van animar els 
veïns a gravar un vídeo d’un 
màxim d’un minut rodant els 
Tres Tombs a casa, amb cavalls 
o carros de joguet, amb figures 
de Playmobil, Lego, Tente, plas-
tilina, fusta, plàstic... desfilant 
per sobre de la taula, el passadís 
o el jardí. 

La iniciativa va donar com a 
resultat més d’una vintena de 
vídeos molt creatius i originals, 
amb els quals es va editar un 
film conjunt que es va publicar 
a YouTube i que en poques hores 
va registrar més de mig miler de 
visualitzacions. 

El president de la Societat de 
Sant Antoni Abat d’Anglesola, 
Joan Valentines, dóna la ben-
vinguda en el vídeo agraint la 
confiança de les diferents en-
titats, empreses i institucions 
que cada any col·laboren amb 
la festa. Entre els participants 
se sortejarà un viatge a Salàs de 
Pallars al tren de la Pobla, amb 
una visita guiada a les botigues 
museu i dinar. El guanyador es 
donarà a conèixer el 26 d’abril.

Tres Tombs d’anglesola a casa
Més d’una vintena de vídeos, que poden veure’s a YouTube, simulen la desfilada amb carros o 
cavalls de joguet || Entre els participants se sortejarà un viatge al Pallars al tren de la Pobla

tradicions activitats

Des de figuretes de cavalls, carruatges i persones de Playmobil o Lego fins a ‘construccions’ casolanes per reviure els tres tombs.

Iniciativa a les garrigues per impulsar la 
compra en llibreries i floristeries locals

sant jordi campanya

acn
❘ JunEDa ❘ L’editorial Fonoll de 
Juneda ha posat en marxa la 
proposta cultural i solidària 
#SantJordiGarrigues, amb l’ob-
jectiu de donar suport al comerç 
local de les Garrigues i celebrar 
la tradició de Sant Jordi rega-
lant una rosa i un llibre des del 
confinament domiciliari. Així, 
a la pàgina web de l’editorial es 
poden comprar els títols de Fo-
noll i també les roses solidàries 
de l’Associació Talma. El 30 per 

cent de l’import de cada llibre es 
destinarà a un dels tres punts de 
recollida adherits a la campanya 
o a qualsevol altra llibreria que 
triï el comprador. 

Aquesta mesura pretén “do-
nar suport a la part més propera 
a l’editorial”, va explicar un dels 
editors de Fonoll, Jaume Graus. 
Així mateix, l’editorial també 
ofereix tramesa a domicili gra-
tuïta als veïns de les Garrigues 
“que no vulguin sortir de casa”. 
Quant a la rosa solidària, costa 

4 euros i el comprador rebrà un 
val que podrà canviar per la flor 
a les botigues Talma a les Borges 
Blanques i Juneda una vegada 
finalitzi el confinament. 

Graus va assenyalar que és 
important que la gent pren-
gui consciència que en aquests 
moments en què les empreses 
de proximitat ho passen “pit-
jor”, no és el mateix comprar 
un llibre i una rosa a la comar-
ca que fer-ho a través de grans 
empreses.

Més d’una vintena de famílies van gravar vídeos de desfilades de joguina per recordar la tradicional festa popular d’anglesola.

paErIa

Sant Jordi a Lleida ‘on line’■ La regidora de Comerç de la Paeria, 
Marta Gispert, va mantenir ahir una videoconferència amb 
representants dels comerços, llibreries i floristeries de Lleida 
per coordinar accions per a un Sant Jordi on line.
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