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Informació sobre el coronavirus al web http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/
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eVolUciÓ del coVid-19 a lleida
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* Segons la nova 
comptabilitat de Salut

m. marqUèS / j. marTí
❘ LLEIDA ❘ Salut va confirmar ahir 
la defunció de deu persones més 
a la regió sanitària de Lleida, de 
les quals vuit eren positius en 
Sars-CoV-2 i dos eren sospito-
sos de tenir la infecció. Sis van 
morir en un hospital i quatre, en 
una residència. D’altra banda, 
a la regió sanitària de l’Alt Pi-
rineu i Aran no es va registrar 
cap víctima mortal.

Aquesta jornada és la segona 
amb més decessos des de l’inici 
de la pandèmia, després que el 
27 de març perdessin la vida 14 
persones. Així, el total de morts 
a la província s’eleva als 178. 
D’altra banda, es van confir-
mar 31 nous contagis, amb un 
total de 1.862, i hi ha 221 nous 
possibles casos sospitosos, amb 
un total de 3.878 persones amb 
símptomes del Covid-19, segons 
els facultatius, però sense que 
se’ls hagi fet la prova. A més, 
hi va haver 44 altes hospita-
làries i ja són 784 les persones 
que s’han curat després de ser 
ingressades.

Malgrat el trist balanç d’ahir, 
el nombre d’infeccions greus 
pel coronavirus va a la baixa 
des de fa uns dies i els hospitals 
tenen menys pressió assisten-
cial després d’haver suportat 
el pic d’ingressos entre finals 
de març i principis d’abril. Tot i 
que la nova estadística de Salut 
no ofereix les dades concretes 
d’hospitalitzats en cada centre 
i a les UCI, el nombre de paci-

ents en estat greu ha disminuït 
sensiblement. 

En concret, ahir hi havia no-
més dos persones a la unitat de 
cures intensives de l’hospital 
Santa Maria, després que el 29 
de març arribés a acollir onze 
pacients.

Salut concentra les persones 
infectades en estat més greu a 

l’UCI de l’hospital Arnau de Vi-
lanova, on des de fa uns dies 
hi ha una trentena de pacients. 
Aquesta xifra també és nota-
blement inferior a la de princi-
pis d’abril, quan hi havia fins a 
quaranta-tres ingressats. 

La capacitat de l’UCI de l’Ar-
nau és de vint-i-dos boxs i ar-
ran de la pandèmia utilitza els 
vuit de l’UCI de Cardiologia, 
a més que també va adaptar la 
zona quirúrgica com a UCI. Si la 
tendència d’ingressos i de casos 
greus continua a la baixa i no hi 
ha un rebrot, la intenció de Salut 
és reagrupar els infectats en un 
únic hospital, sempre que el seu 
volum sigui baix.

agrUpaciÓ
La previsió de Salut és 
agrupar tots els pacients 
amb Covid en un centre  
si baixa la xifra

Salut comptabilitza 10 noves 
defuncions en un dia a Lleida
És la segona jornada amb més víctimes mortals des de l’inici de 
la pandèmia || El Santa Maria ja només té dos pacients a l’UCI

Foto de família de personal sanitari de lleida.
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La Fiscalia arxiva les 
diligències obertes a un 
geriàtric de la Pobla
Al no apreciar-hi cap irregularitat

l’exèrcit va desinfectar aquesta residència de la pobla al març.

redacciÓ / agèncieS
❘ LLEIDA ❘ La Fiscalia de Lleida va 
obrir fa uns dies diligències al 
Centre Geriàtric del Pirineu de 
la Pobla de Segur, on un brot 
de coronavirus va causar diver-
sos morts, i les ha arxivat al no 
apreciar cap irregularitat en la 
gestió. Fonts judicials van in-
dicar que només es van obrir 
unes diligències preprocessals 
(no penals) per demanar dades a 
aquesta residència, i que ja s’han 
arxivat. Aquesta ha estat, de 
moment, l’única actuació que la 
Fiscalia ha portat a terme a Llei-
da per les defuncions en gerià-
trics causades pel Covid-19.

Aquesta és una de les residèn-
cies de la província on hi ha ha-
gut més morts, tot i que també 
n’hi ha hagut diversos, en algun 

cas desenes, a la Llar de Sant 
Josep i Balàfia 1 de Lleida, a la 
Comtes d’Urgell de Balaguer, 
a la d’Àger, la de la Fuliola i la 
Sant Antoni de Vielha.

Precisament, la Fiscalia Ge-
neral de l’Estat (FGE) va dir 
ahir que 86 residències estan 
sent investigades penalment 
pel Ministeri Públic com a con-
seqüència de la situació creada 
per la pandèmia del Covid-19. 
Divendres passat va informar 

ACN

que les investigacions per pos-
sibles delictes es limitaven a 38 
residències. 

A Catalunya són dinou els 
geriàtrics que investiga, divuit 
a Barcelona i un a Tarragona 
per denúncies interposades per 
familiars i treballadors de les 
residències. A més a més, hi ha 
obertes 50 investigacions en 
l’àmbit civil (126 a tot l’Estat). 

La Fiscalia afirma que des del 
principi de l’emergència ha fet 
un seguiment “permanent” de 
la situació de les persones de 
la tercera edat i de discapaci-
tats, “particularment” dels que 
viuen en centres i residències 
d’ancians.

A Catalunya han perdut la vi-
da 2.800 persones en geriàtrics 
des de l’inici de la pandèmia.

inVeSTigaciÓ
El Ministeri Públic  
investiga penalment  
19 residències a Catalunya  
i 86 a tot l’Estat

Volen assimilar a 
sinistre laboral 
els contagis  
dels sanitaris
❘ LLEIDA ❘ El Sindicat d’Infer-
meria (Satse) va reclamar al 
ministre d’Inclusió, Segure-
tat Social i Migracions, José 
Luis Escrivá, que les baixes 
dels professionals sanita-
ris contagiats o en situació 
d’aïllament pel coronavirus 
es gestionin com a accident 
laboral, per tal d’evitar que 
possibles problemes en la 
tramitació administrativa 
perjudiquin els treballadors 
afectats. 

En aquest sentit, va recor-
dar que el Reial Decret-llei 
6/2020, pel qual s’adopten 
determinades mesures ur-
gents en l’àmbit econòmic i 
per a la protecció de la salut 
pública, ja considera com a 
situació assimilada a accident 
de treball el període d’aïlla-
ment o contagi els professio-
nals sanitaris.
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Mor un veí de l’Albagés en un
accident a l’Espluga de Francolí.

p. 23
Tres municipis del Pla implanten un 
sistema amb targeta per tirar brossa.

p. 24

Imatge d’arxiu de l’óssa Hvala, declarada morta després d’anys sense rastre, amb dos de les cries.

redaccIó
❘ llEiDA ❘ Els óssos guanyen ter-
reny al Pirineu a mesura que 
creix la seua població. El cens 
d’aquesta espècie ha superat per 
primer cop la barrera del mig 
centenar d’exemplars i se situa 
en un mínim de 52, a l’espera de 
saber quants nous cadells han 
nascut aquest any. La seua pre-
sència s’estén en una superfície 
de 10.400 quilòmetres quadrats 
en el conjunt de la serralada, la 
qual cosa en representa tres mil 
més que fa dos anys.

Aquest és el balanç que va 
fer públic ahir la Generalitat, 
segons el qual el cens de plantí-
grads creix tot i la mort d’exem-
plars com Pyros, declarat mort 
l’any passat, i Cachou, que van 
trobar mort aquest mes (vegeu 
el desglossament). També es 
dóna per morta l’óssa Hvala, el 
mascle batejat com a Fifonet i 
els dos cadells de Sorita.

El departament de Territori 
va donar a conèixer aquestes 
dades després d’una reunió te-
lemàtica del grup de seguiment 
transfronterer de l’ós, amb re-
presentants de la Generalitat, 
del Conselh d’Aran, el Govern 
d’Andorra, Aragó, Navarra, 
França i la Fundación Oso Par-
do. El balanç apunta a una de-
sena de naixements el 2019, una 
xifra que no es donava des del 
2016. Es tracta de cries de les 
femelles Sorita, Isil, Carame-
lles, Bambou i Fadeta. Cadas-
cuna va tenir dos cadells l’any 
passat. Pel que fa a l’expansió 
territorial de l’ós, l’any passat 
se’n va constatar la presència 

La població d’óssos guanya terreny i el cens 
supera per primera vegada el mig centenar
A l’espera de conèixer en els pròxims mesos quants cadells han nascut aquest any || Donen per morta 
l’óssa Hvala després de tres anys sense rastre i cinc exemplars més des del 2019

fauna grans depredadors

a l’Alta Ribagorça i al Pallars 
Jussà, àrees allunyades de les 
zones més freqüentades: Aran 
i, en els últims anys, el Pallars 
Sobirà. Part de l’expansió s’atri-
bueix en part a “exploracions” 
del mascle Goiat.

Avancen el 50% del Fons 
de Cooperació Local

administració ingressos

❘ llEiDA ❘ La Generalitat avança-
rà aquest mes de forma urgent 
a ajuntaments, EMD i consells 
el 50% de l’import de l’import 
del Fons de Cooperació Local 
que va distribuir el 2019, en 
concepte d’avançament de la 
distribució definitiva que es farà 
quan s’aprovin els pressupostos 
del 2020. L’objectiu d’aquesta 
mesura és que els ens locals i 
comarcals no es quedin sense 
liquiditat a causa de la crisi sa-
nitària ocasionada pel Covid-19, 

puguin pagar les factures i in-
jectin recursos a la població que 
ho necessiti.

En aquest sentit, s’ha de des-
tacar que la Generalitat ha in-
crementat aquest any en un 7% 
la dotació del Fons de Coope-
ració Local, passant de 57 a 61 
milions. D’aquests, 1,2 milions 
els rebran les 12 capitals de co-
marca de la demarcació. En la 
mateixa línia, els consells de les 
diferents comarques de Lleida 
rebran uns 4,3 milions.

Ajudes a regs danyats per la DANA i el 
Glòria d’entre 20 i 146 euros per hectàrea

aigües infraestructures

❘ llEiDA ❘ La conselleria d’Agri-
cultura ha obert la convoca-
tòria d’ajudes dirigides a les 
comunitats de regants per re-
parar i restaurar infraestruc-
tures hidràuliques de regadiu. 
Beneficiaran les xarxes de dis-
tribució i conduccions de dre-
natge afectades pel temporal 
DANA, que va ocasionar greus 
danys entre el 22 i 23 d’octubre 
del 2019; i pel Glòria, que va 
tenir lloc entre els dies 20 i 23 
del mes de gener passat.

La convocatòria assigna un 
import específic per hectàrea a 
les subvencions de cada un dels 
regadius afectats pels tempo-
rals a Catalunya. En el cas de 
Lleida, els ajuts més abundants 
són per a les comunitats de re-
gants de l’Albi i de la Sèquia 
de Fontanet, amb un import 
de 146 i 142 euros per hectàrea 
de cultiu afectada, respectiva-
ment. Les menys abundants 
són les del Canal d’Urgell i 
Garrigues Sud, amb ajudes 

d’entre 20 i 30 € per hectàrea 
respectivament. Entre aques-
tes també hi ha les comunitats 
de regants de Torres de Segre 
(81 €/ha) i el Vilosell (69 €/ha).

Obres de reparació
Des de la conselleria reco-

manen als regants dur a terme 
les obres de reparació de les 
infraestructures danyades de 
manera urgent amb l’objectiu 
de poder garantir la pròxima 
campanya de regadiu.

WWF qüestiona 
que Cachou morís 
per “causes 
naturals”
n L’associació ecologista 
WWF va qüestionar ahir 
que la mort de Cachou 
es degui a “causes natu-
rals”, per “la falta de feri-
des i contusions pròpies 
d’aquest tipus” de succes-
sos. L’entitat va reclamar 
una “investigació a fons” 
del succés i va criticar la 
publicació de dades preli-
minars que apunten a una 
baralla amb un altre ós i 
una caiguda des de 40 me-
tres d’altura quan la ne-
cròpsia segueix encara en 
curs. Es va afegir així a les 
crítiques d’altres associa-
cions com Ipcena, Fapas i 
SEO Birdlife (vegeu SE-
GRE de dissabte passat).

Per la seua part, l’asso-
ciació ecologista Depa-
na va dir que esperava a 
conèixer el resultat de la 
biòpsia completa sobre la 
mort d’aquest animal per 
pronunciar-se en aquest 
sentit. Fins aleshores, l’en-
titat va manifestar la seua 
“profunda preocupació” 
per la mort d’aquest exem-
plar. Val a recordar que 
la Fundación Oso Pardo 
va fer una crida també a 
esperar els resultats de les 
anàlisis de la UAB.

filmacions 
d’óssos el 2019

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

leS clauS

Pirineu central i atlàntic. La principal àrea de distribució dels 
óssos és el Pirineu central, amb 7.800 quilòmetres quadrats. Al 
vessant atlàntic s’han localitzat les femelles Sorita i Claverina, 
les últimes alliberades per França, i els mascles Nere (albirat 
també a Aran), Cannellito i Rodri.

La polèmica i fèrtil Hvala. Hvala, una óssa eslovena que Fran-
ça va reintroduir al Pirineu el 2006, va ser mare d’11 cadells en 
vuit anys. El 2008 va ser objecte de polèmica a l’ocasionar una 
ferida en un braç a un caçador. Arran d’aquest succés es va 
plantejar capturar-la i expulsar-la, tot i que mai es va fer.
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