
3Segre 
Dimecres, 13 de maig del 2020 éS NOTíCIA

El ministeri de Sanitat va decretar ahir una quarantena obligatòria de 14 dies als turistes internacionals que entrin 
a Espanya per impedir que hi hagi casos de virus importats quan s’afronten les primeres mesures de desescalada 
en zones com el Pirineu de Lleida. Aran i la Seu reclamen un estatus particular com a zona fronterera.

coronavirus reStriccionS

El Govern central decreta quarantena 
de 14 dies per als turistes internacionals
Aran i la Seu demanen un estatus particular pels seus vincles amb França i Andorra
redacció
❘ lleiDa ❘ El Govern de l’Estat va 
decretar ahir una quarantena 
obligatòria de 14 dies per a tu-
ristes internacionals que entrin 
a Espanya, que hauran de passar 
als seus domicilis o on s’allot-
gin. Aquesta mesura va causar 
sorpresa i va motivar queixes al 
sector turístic, que creu que pot 
enfonsar-lo més encara, men-
tre que les zones frontereres de 
Lleida a Aran i la Seu d’Urgell 
van reclamar un estatus par-
ticular per possibilitar que es 
reprenguin els estrets vincles 
comercials i personals als dos 
costats de la frontera amb Fran-
ça i Andorra.

El ministeri de Sanitat va pu-
blicar una ordre en la qual dicta 
les condicions de la quarante-
na per a persones que creuin 
la frontera, de la qual s’excep-
tuen treballadors transfronte-
rers, transportistes, tripulacions 
i professionals sanitaris que es 
dirigeixin a exercir la seua ac-
tivitat laboral. Aquesta mesura 
pretén impedir l’arribada de ca-
sos importats de coronavirus, 
especialment als territoris on el 
confinament s’ha relaxat, com 
al Pirineu. També afecta altres 
sectors, com els treballadors 
temporers (vegeu la pàgina 4). 
La quarantena entrarà en vi-
gor divendres i es prolongarà 
mentre duri l’estat d’alarma, que 
finalitza el 24 d’aquest mes, en-
cara que el Govern central ne-
gocia una pròrroga. La mesura 
s’ha imposat també en altres pa-
ïsos d’Europa com Alemanya i 
el Regne Unit ha anunciat que 
la implantarà. Espanya restabli-
rà també des del divendres 15 
i fins al 24 de maig els controls 
a les fronteres aèries i maríti-
mes. A les fronteres terrestres 
ja es mantenen (encara que la 
UE estudia reobrir fronteres 
per al turisme, vegeu la pàgina 
14), cosa que implica que només 
es permet passar a espanyols, 
residents a Espanya, professio-
nals sanitaris treballant o altres 
que acreditin una causa de força 
major. El síndic d’Aran, Paco 
Boya, va demanar una “solu-
ció imaginativa” especialment 
perquè el Baish Aran recuperi el 
turisme de compra francès i l’al-
calde de la Seu, Jordi Fàbrega, 
va reclamar una excepció amb 
Andorra i que sigui reconeguda 
com a “zona de turisme domès-
tic” a l’Alt Urgell. Els 1.500 tre-
balladors transfronterers de la 
comarca no es veuran afectats 
per la quarantena obligatòria.

el matrimoni s’encarrega de tirar endavant l’hotel durant tot l’estat d’alarma.

La recepció de l’hotel Les Brases, amb un client rere la línia de seguretat marcada com a precaució.

cynthia sans

marta lluvich/acn

turiSme en faSe 1

Miquel Àngel Sànchez
hotel aveniDa. la seu D’urgell

David Escribà
hotel les brases. sort

«Només estem 
treballant la 
meua dona i jo»

«Tenim                 
reserves i 
anul·lacions»

n Després de l’ordre de tan-
cament dels hotels, clients 
que s’allotgen a l’hotel Aveni-
da de la Seu per feina van de-
manar el propietari, Miquel 
Àngel Sànchez, que sol·licités 
permís per mantenir obert 
l’establiment per a empreses 
de serveis essencials.

L’hotel té una plantilla de 
vuit a deu treballadors però 
amb l’inici de l’estat d’alar-
ma es va veure obligat a apli-
car-los un ERTO a tots. Man-
té obert l’hotel treballant ell 
i la seua esposa. 

“Amb el volum de treball 
que tenim és impossible pa-
gar cap sou”, va manifestar. 
Ara estudia servir menjar a 
domicili.

n És un dels hotels que han 
obert coincidint amb l’en-
trada del Pirineu en la fase 
1. David Escribà, propietari 
de Les Brases, explica que 
aquests dies el telèfon de la 
recepció sona tant per ano-
tar noves reserves, sobretot 
de treballadors d’empreses 
que viuen fora del Pallars, 
com per rebre anul·lacions 
de turistes que preveien anar 
al Pirineu abans de l’estat 
d’alarma. Escribà va asse-
nyalar que han intensificat 
els registres de neteja diaris i 
han augmentat les distàncies 
de seguretat entre el perso-
nal de l’hotel i els clients per 
evitar contagis.

Tímida reobertura 
d’hotels al Pirineu            
en el canvi de fase

n Alguns hotels del Pirineu han decidit reobrir 
coincidint amb l’entrada de la regió sanitària 
en la fase 1 de desconfinament, encara que 
són pocs. Un exemple és l’otel Les Brases de 
Sort o el Nice de la Seu d’Urgell. També hi 

ha establiments que han estat oberts les úl-
times setmanes gràcies a un permís especial 
per allotjar treballadors de serveis essencials, 
com ara el Vall d’Àneu d’Esterri o l’Avenida 
de la Seu.
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coronavirus conSeqüèncieS a lleida

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

dadeS de la pandèmia

PAÍS BASC

13.176
LLEiDa

2.329

LA RIOJA

4.008

NAVARRA

5.081

ARAGÓ

5.359

CANTÀBRIA

2.246
ASTÚRIES

2.351GALÍCIA

9.291
CASTELLA I LLEÓ

18.048

MADRID

64.972

EXTREMADURA

2.919

ANDALUSIA

12.293

CEUTA

114
MELILLA

119

CASTELLA-LA MANXA

16.431

PAÍS VALENCIÀ

10.740

CANÀRIES

2.268

BALEARS

1.953

CATALUNYA

61.355

caSoS de coronaVirUS per comUniTaT aUTÒnoma

MÚRCIA

1.517

Xifres provisionals segons el recompte de cada autonomia

0

400

800

1200

1600

2000

2400

Altes

Morts

Casos

12/0508/0504/0530/0426/0422/0418/0414/0410/0406/0402/0429/0325/0321/0317/0313/0309/03

2.329

1.041

230

Altes

Morts

Casos

eVolUciÓ del coVid-19 a lleida

acumulats *
CASOS
MORTS
ALTES

* Segons la nova 
comptabilitat de Salut

m. marqUèS
❘ LLEIDA ❘ La província de Lleida 
va registrar ahir un mort per 
coronavirus en un hospital del 
pla, després de dos jornades 
consecutives sense cap defun-
ció, per la qual cosa ja són 230. 
A més, Salut va informar que 
hi va haver un repunt de nous 
casos confirmats, amb un to-
tal de tretze, el doble que els 
detectats cada un dels últims 
tres dies, per la qual cosa els 
encomanats s’eleven a 2.329, 
mentre que els casos sospitosos 
van augmentar en 139, amb un 
total de 8.075. Al contrari, hi 
va haver 33 altes hospitalàries, 
una xifra molt més elevada que 
les registrades des de dissabte, 
i en total són 1.041.

Detecció de brots
En un altre ordre, el Servei 

de Vigilància Epidemiològica 
de Lleida ha detectat, des de 
l’inici de la pandèmia del co-
ronavirus, més de 100 casos de 
brots epidèmics del Sars-CoV-2, 
cada uns dels quals ha afectat 
més de tres persones. 

Segons van explicar fonts de 
Salut, a part d’aquests brots, 
també se n’han declarat d’altres 
en residències de gent gran i de 
discapacitats i alguns en viatges 
de l’Imserso en què van parti-
cipar persones de la província 
de Lleida i es van contagiar. De 
fet, va ser arran d’aquests vi-
atges quan es va detectar que 
el coronavirus havia arribat a 

la demarcació, després que la 
primera persona que va donar 
positiu per Covid-19 a Lleida 
hagués anat a Benidorm.

Aquest Servei de Vigilància 
el formen tretze professionals 
–sis metges, sis infermers i un 
administratiu– i una vegada té 
confirmat que una o més per-
sones d’un mateix brot tenen 
el Sars-CoV-2, recullen tota la 

informació de manera indivi-
dualitzada dels afectats i, tant 
ells com els seus contactes pro-
pers han d’autoaïllar-se durant 
14 dies.

Pel que fa a quan es detecta 
un brot en una residència, el 
Servei i professionals d’Atenció 
Primària de l’ICS fan un cens 
de residents, empleats i els seus 
familiars. Llavors, se’ls prenen 
mostres per fer PCR. 

A les residències també s’han 
fet més de 1.200 tests ràpids 
serològics per determinar si 
les persones han passat o no 
el Covid-19, ja que detecten 
anticossos, però com que po-
den resultar en falsos negatius 
se’ls fa la PCR.

alTreS focUS
També s’han detectat altres 
brots en residències de 
gent gran i procedents de 
viatges de l’Imserso

Primer mort en tres dies i 
repunt d’infectats amb 13
Al cap de 2 jornades sense morts i pocs positius, però hi ha 33 altes 
|| Detectats 100 brots amb més de 3 afectats en aquesta pandèmia

Una sanitària fent una prova en una residència.

DEPARTAMENT DE SALUT

CAP DE TREMP

Proves PCR als CAP de l’Alt Pirineu i Aran dins del vehicle
❘ LLEIDA ❘ Els CAP de la regió sa-
nitària de l’Alt Pirineu i Aran 
van continuar ahir fent proves 
PCR a aquelles persones amb 
símptomes de Covid-19. De mo-

ment, només els ambulatoris 
d’aquesta regió poden fer els 
tests perquè estan en la fase 
1. El CAP de Tremp va ser un 
dels que ahir van fer proves. 

En concret, cinc, i amb els paci-
ents dins dels vehicles per evi-
tar el risc de contagi. Es preveu 
que més ambulatoris apliquin 
aquest mètode.

Els dentistes reobren 
amb protecció extra per 
a les visites programades
Mesures sanitàries per a personal i clients

redacciÓ
❘ LLEIDA ❘ Els dentistes de Lleida 
han reprès aquesta setmana 
les visites programades des-
prés que la passada el Diari 
Oficial de la Generalitat publi-
qués un decret que permetia 
fer-ho a tots els centres sanita-
ris privats i també als dentals. 
Així ho va explicar el presi-
dent del Col·legi de Dentistes 
de Lleida, Joan Carrera, que 
va detallar que la tornada a 
l’activitat es fa de forma es-
glaonada i va recordar que 
encara que les consultes es-
taven tancades des que es va 
decretar l’estat d’alarma ha-
vien continuat atenent totes 
les urgències. “Ara s’atenen 
primer les consultes que cor-
ren més pressa”, va indicar. 

Així, per exemple, persones 
que tenien pendent un trac-
tament d’ortodòncia des de fa 
diverses setmanes ja han estat 
citades i, al contrari, alguns 
dentistes encara no progra-
men neteges bucals.

Carrera va destacar que 
han implantat mesures de se-
guretat i higiene per preservar 
la salut tant dels pacients com 
dels mateixos professionals. 
D’aquesta manera, els dentis-

deSinfecciÓ
Les clíniques han de 
desinfectar les consultes i 
les eines utilitzades entre 
pacient i pacient
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la seu de Justícia, al carrer Sant martí, un dels punts on s’han reprès les obres.

Operaris treballant ahir en les reformes dels serveis territorials de Justícia a lleida.

maite monné

Departament De justícia

Crítiques en el 
retorn als jutjats del 
30% del personal
Reclamen més material de protecció al 
no poder complir les distàncies || Justícia 
assegura que els entrega mascaretes

l. garcía
❘ lleiDa ❘ Els jutjats recuperen a 
poc a poc la normalitat amb la 
tornada del 30% de la planti-
lla, que ahir va recuperar les 
tasques de forma presencial 
després que durant el confina-
ment el teletreball no hagi estat 
possible per falta de mitjans. El 
sindicat Staj va denunciar ahir 
que la tornada s’ha fet sense les 
mesures de seguretat necessàri-
es, per la qual cosa va reclamar 
material de protecció per a tot 
el personal, al no poder complir 
la distància social. 

“Si estem asseguts no hi ha 
problema, però quan ens mo-
vem no podem complir els dos 
metres de distància que esta-
bleix el protocol sanitari. Ens 
sentim desprotegits i per a ac-
tuacions que no són essencials”, 
van assenyalar sobre el tema 
fonts sindicals. 

En aquest sentit, van assenya-
lar que ahir es van reprendre 
les entregues de notificacions 
judicials a domicili. “Set funci-
onaris van a cases particulars, 
posant-se en risc, per entregar 
notificacions quan els terminis 
estan suspesos. És una situació 
esperpèntica”, va denunciar. 

Per aquest motiu, va sol·licitar 
més mesures com la instal·la-
ció de mampares a les oficines 
del personal judicial, no només 
en consideració al públic, on ja 
s’han instal·lat. 

Fonts del departament de Jus-
tícia van assenyalar que s’entre-
ga als funcionaris una màscara 
quirúrgica al dia i dos de roba 
i que s’estudia la possibilitat 

d’instal·lar mampares a les ofi-
cines i a les sales de vistes per 
recuperar els judicis presencials. 

S’han reprès les obres de mi-
llora, com en els serveis territo-
rials de Justícia, on s’invertirà 
més de mig milió d’euros, i al 
Canyeret, per modernitzar el 
centre de transformació elèc-
trica. També es reprendran les 
reformes als jutjats de Tremp, 
que havien de començar quan 
es va establir el confinament.

reprenen leS ObreS
a la seu de justícia a          
lleida, a l’edifici del 
canyeret i en la reforma 
dels jutjats de tremp

n El departament de Justícia 
ha reiniciat també les obres 
en presons que havien que-
dat paralitzades per la crisi 
sanitària amb l’aplicació dels 
protocols per garantir la se-
guretat dels professionals de 
la construcció que treballen 
als diferents equipaments. 
A Lleida, a banda de rei-
niciar-se les obres a la seu 
de Justícia i en el Canyeret 
(on la conselleria continua 
amb les obres de reparació 
dels ascensors que van patir 
una avaria a començaments 
d’aquest any), a la presó 
de Ponent hi ha treballs en 
marxa per modernitzar els 
sistemes de seguretat de tot 
l’equipament. 

La conselleria destaca que 
se substituiran els grups elec-
trògens d’emergència, les 
alarmes antiincendis, el sis-
tema d’intèrfons i les portes 
de les cel·les. 

També es modernitzarà el 

sistema de videovigilància a 
la presó lleidatana, així com 
al Centre Educatiu El Segre 
per a menors. 

El departament assenya-
la que aquestes actuacions, 
considerades d’emergència, 
no s’han suspès durant el 

confinament. 
En total, Justícia té actu-

acions en marxa que sumen 
més de 20 milions d’euros 
en seus judicials i presons 
de Catalunya. Destaca la in-
versió de 9 milions a Quatre 
Camins i la construcció del 
Centre Obert de Tarragona, 
amb 9,5 milions.

ObreS

Millores en els sistemes de 
seguretat de la presó de Lleida

preSó
canvien les alarmes 
antiincendis, portes de 
les cel·les i el sistema      
de videovigilància
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Txarango 
cancel·la la gira 
‘El gran circ’, amb 
tres xous a Lleida
La banda anuncia disc 
per al 19 de juny

música

❘  barcELona ❘  Txarango va 
anunciar ahir la cancel·lació 
per la crisi del coronavirus 
de la gira El gran circ, l’inici 
de la qual estava previst per 
a les properes setmanes i que 
tenia parada a Lleida amb 
concerts el 4, 5 i 6 de setem-
bre en un envelat a Cappont, 
amb totes les entrades esgo-
tades des de fa mesos. “La 
crisi del Covid-19 ha fet sal-
tar pels aires tots els nostres 
plans”, va dir el grup a les 
xarxes socials. 

De tota manera, van asse-
gurar que estan “totalment 
compromesos a programar 
nous concerts, sense saber 
com ni quan, per acollir to-
tes les persones que tenen la 
seua entrada, i també tor-
nar els diners als que així ho 
vulguin o no puguin venir a 
aquestes noves cites”. D’altra 
banda, en el comunicat van 
anunciar per al 19 de juny un 
nou disc, el quart de la ban-
da, per “tancar aquest escrit 
amb una mica de llum”.

Creen un Trivial virtual 
de cultura de Lleida
❘ LLEiDa ❘ El departament de 
Cultura, a través dels serveis 
territorials a Lleida, ha cre-
at a les xarxes el Trivial de 
cultura de Lleida, que posa a 
prova a través de 27 pregun-
tes els coneixements sobre 
diversos àmbits de la cultura 
a Ponent.

Cs demana a la Paeria 
ajuts al sector cultural
❘ LLEiDa ❘ El grup municipal de 
Ciutadans a Lleida va presen-
tar una proposta demanant a 
la Paeria “mesures per incen-
tivar el mecenatge cultural 
local” i que “recuperi l’ajuda 
al sector cultural i artístic de 
la ciutat”.

Edició més digital del 
Mercat de Música de Vic
❘ vic ❘ El Mercat de Música Vi-
va de Vic, previst del 14 al 
19 de setembre, prepara una 
edició “extraordinària” amb 
més actuacions i continguts 
digitals.

Finalistes dels Premis 
Max de teatre
❘ maDriD ❘ Shock, del Centro 
Dramático Nacional, és la 
favorita amb 4 nominacions 
als Premis Max. Campi Qui 
Pugui, que optava a premi, 
no serà entre els finalistes.

reunió de les biblioteques prèvia al desconfinament.

bibLioTEca púbLica maria barbaL DE TrEmp

a. SiScart
❘ TrEmp ❘ Que la unió fa la força és 
una cosa sabuda. Les bibliote-
ques de les tres comarques amb 
menor densitat de població de 
Catalunya han portat a la pràc-
tica aquesta màxima i s’uneixen 
a favor de la cultura i en defensa 
del territori. 

Així naix el blog digital Tar-
ter de Llibres, un projecte col-
laboratiu entre les biblioteques 
públiques del Pallars Jussà, el 
Sobirà i l’Alta Ribagorça per 
donar difusió a publicacions 
que compleixin almenys un 
d’aquests requisits: que siguin 
obra d’autors d’aquestes comar-
ques o que aquest paisatge sigui 
el protagonista dels textos.

La iniciativa va sorgir fa un 
parell d’anys liderada per la bi-
blioteca Maria Barbal de Tremp 
i compta, a dia d’avui, amb la 
participació dels equipaments 
de la Pobla de Segur, la de 
Sort, la d’Esterri d’Àneu, la del 
Pont de Suert, Maria Barbal de 
Tremp i el Bibliobús Pere Quart, 
que dóna servei a més de 3.000 
quilòmetres quadrats de les co-
marques del Pirineu.

“La creació del blog va ser 
conseqüència de la dificultat 
que teníem per registrar publi-
cacions locals malgrat ser nosal-
tres els equipaments que cobrí-
em aquesta zona”, va explicar a 
SEGRE Laura Fuses, directora 
de la biblioteca de Tremp, que 

Les biblioteques dels pallars i la 
ribagorça, unides a la xarxa
Difonen al blog ‘Tarter de Llibres’ publicacions relacionades amb el territori

equipaments públics iniciatives

va afegir que “junts multipli-
quem el nostre coneixement”.

El projecte, obert a tot el 
món a través de la plataforma 
web tarterdellibres.wordpress.
com i la xarxa social Twitter, 

s’ha convertit en un portal en 
el qual s’emmagatzemen i difo-
nen tota mena de publicacions 
(llibres, tesis, reportatges, audi-
ovisuals...) i s’anuncien presen-
tacions i activitats culturals. A 
més, compta amb un cercador 
per donar amb qualsevol de les 
1.300 entrades que suma el blog 
actualment.

El pròxim pas és fer el salt 
a una altra plataforma “més 
amigable que un blog, perquè 
aquest té limitacions de cara a 
l’usuari”, va assenyalar Fuses, 

el futur
‘Tarter de Llibres’ preveu fer 
el salt a una plataforma 
“més amigable” i amb 
“menys limitacions”

narcís comadira, premi 
Jaume Fuster dels autors  
en llengua catalana

literatura reconeixement

acn
❘ barcELona ❘ El poeta i pintor Nar-
cís Comadira (Girona, 1942) 
va ser distingit ahir amb el XX 
Premi Jaume Fuster, que con-
cedeix l’Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana, en reco-
neixement a “la qualitat de la 
seua obra, la importància de 
la seua trajectòria literària i el 
seu compromís”. L’associació va 
donar a conèixer el premi amb 
una conversa publicada en els 
podcasts de l’entitat entre la 
presidenta, Bel Olid, i l’autor, 
en la qual Comadira va agrair 
el guardó que concedeixen els 
“col·legues escriptors”. 

L’escriptor gironí va confes-
sar que durant les setmanes de 
confinament no ha estat capaç 
d’escriure “ni un vers”, malgrat 
que té entre mans dos projectes, 

narcís comadira.

un de poesia i un altre de teatre. 
Aquest premi honorífic –que 
han guanyat autors de Lleida 
com Josep Vallverdú, Jordi Pà-
mias o Joan Margarit– suposa-
rà l’edició d’un volum biogràfic 
dedicat a Comadira.

preixana suspèn el cicle 
Tastasons de música, 
patrimoni i gastronomia

festival coronavirus

Segre tàrrega
❘ prEixana ❘ L’ajuntament de Prei-
xana va suspendre dilluns la 
setena edició del festival Tas-
tasons, que s’havia de cele-
brar durant l’estiu, un certa-
men amb actuacions musicals 
de petit format en diferents 
entorns naturals i patrimo-
nials del municipi, amenit-
zades amb una degustació de 
productes gastronòmics de 
proximitat. 

El consistori de l’Urgell, 
prioritzant la salut de les per-
sones, va prendre aquesta 
decisió per la crisi sanitària 
del coronavirus i la situació 
d’incertesa que genera el pro-
gressiu desconfinament, ja 
que es preveu que el distanci-
ament social i altres mesures 
de seguretat s’allarguin en el 

temps. Amb tot, l’ajuntament 
de Preixana té previst oferir 
una degustació del Tastasons 
a la tardor coincidint amb la 
cinquena edició del Benvin-
guts a Pagès, que s’ha traslla-
dat als dies 3 i 4 d’octubre per 

la pandèmia. Així, Preixana té 
previst participar en aquesta 
activitat amb una actuació mu-
sical acompanyada d’un tast 
de productes gastronòmics de 
proximitat.

alternativa
La localitat de l’Urgell 
oferirà una ‘degustació’ 
del festival a la tardor en 
el benvinguts a pagès

leS dadeS

1.300
entrades

Entre publicacions de llibres, 
tesi, reportatges, material audi-
ovisual i notícies sobre presen-
tacions i activitats culturals.

Els protagonistes
z Les biblioteques públiques 
participants són les de Tremp, 
la pobla de Segur, Sort, Esterri 
d’Àneu, el pont de Suert i el bi-
bliobús que recorre la zona.

Presència en xarxes
z ‘Tarter de Llibres’ té també 
presència a Twitter.

que va afegir que ara mateix es 
troben en una fase de “reclamar 
més suport perquè el projecte 
pugui anar més enllà”.

Coincidint amb l’auge de les 
iniciatives virtuals per la crisi 
del coronavirus, a les cinc bibli-
oteques d’aquest projecte pioner 
els ha sorgit ara una tasca més 
urgent: adaptar els seus equi-
paments per poder obrir com 
més aviat millor. I és que des 
de dilluns la regió sanitària del 
Pirineu i Aran està en fase 1 de 
desescalada.

17033

cfarre
Resaltado



Diari SEGRE SLU. Carrer del Riu, 6. 25007. Lleida. Tel. 973 248 000. “Club del Subscriptor”: 973 248 008. Fax Redacció: 973 246 031. Fax Publicitat: 973 229 076. Fax 
Administració: 973 224 688. Apt. de Correus: 543. Correu electrònic: redaccio@segre.com • Impressió. C-13, km 11. 25660. Alcoletge. Tel. 973 196 600. Fax: 973 197 001. 

ToTS eLS dReTS ReSeRvATS. PRohibidA LA RePRoduCCió ToTAL o PARCiAL SenSe AuToRiTzACió exPReSSA de L’emPReSA ediToRA.   www.segre.com

la imatge 
del dia

Dimecres, 13 De maig Del 2020

l’ascensorprivat
Importa la 
distància
li van preguntar a la 
titular de salut per 
la missa celebrada a 
la catedral de lleida 
amb motiu de sant 
anastasi i la conse-
llera Vergés va restar 
importància al fet 
que acudissin a la 
cerimònia uns trenta 
fidels. Van assistir-hi 
de forma espontània 
i, com va dir la con-
sellera, l’important 
és que es guardés la 
distància. a més no 
és el primer acte en 
recinte tancat a llei-
da amb una trentena 
de persones.

Sense màscara  
i sense guants
la falta d’acord entre 
els grups d’esquerra 
va propiciar que el 
popular garcía albiol 
recuperés l’alcaldia 
de Badalona. i va 
prendre possessió 
sense màscara i sen-
se guants, va besar 
la vara de comanda-
ment i fins i tot va 
saludar algun dels 
regidors. Devia ser 
l’emoció, però caldria 
donar exemple.

Presidenta del Col·legi 
d’Infermeria de Llei-
da, en qui personifi-
quem l’aplaudiment a 
la seua tasca sanitària 
i el suport a les se-
ues reivindicacions.

montserrat gea

Fa anys que aquesta 
lleidatana de 33 anys 
està afectada de fi-
bromiàlgia, una fatiga 
crònica que reque-
reix més atenció com 
la malaltia que és.

Tania martínez

Guanyem Badalona, 
que encapçala l’exal-
caldessa, i el represen-
tant del PSC no van 
aconseguir entendre’s 
i van entregar l’alcal-
dia al PP d’Albiol.

sabater/guijarro

L’actual alcalde de 
Cervera (JxCat) 
perdrà l’alcaldia en 
mans d’ERC, CUP i 
SiF arran de la mo-
ció formalitzada 
ahir al consistori.

ramon augé

Proves PCR a l’Alt 
Pirineu i Aran
els caP de la regió
sanitària de l’alt Pirineu 
i aran van continuar ahir 
fent proves Pcr a aque-
lles persones amb símp-
tomes de covid-19, com 
aquest des del cotxe a 
Tremp. en els pròxims 
dies es portaran a terme 
a tot lleida.

caP De TremP

En una Catalunya independent la 
gestió del coronavirus hauria estat 
diferent? Segurament. Sobretot 
per l’experiència, l’expertesa i els 

èxits aconseguits, des del moment que 
estatuàriament la gestió sanitària a Es-
panya es va anar descentralitzant. I més 
concretament a Catalunya des de l’any 
1990, quan es va aprovar la llei que ordena 
el sistema sanitari integral d’utilització pú-
blica. Hauria perjudicat més o menys gent 
que sent dirigida pel ministre Illa (que, per 
cert, és català)? Evidentment no ho podem 
saber. Com ningú va preveure, o a poder 
prevenir, que un dels focus més vírics es 
produís a la conca d’Òdena, a l’anomena-
da Catalunya central, més concretament 
a l’Anoia, una comarca amb la renda per 
càpita superior la mitjana de l’Estat i on la 
taxa d’atur és inferior a la catalana. Sí, ara 
se’ns diu que el virus ja rondava per aquí el 
mes de desembre i que els seus símptomes 
es podien haver associat a la grip. Ara se’ns diu que si no 
és aquest coronavirus en podria ser un altre, perquè tal 
com hem tractat el nostre ecosistema, hem estat cultivant 
virus per donar i per vendre fins a la fi dels temps. Virus 
que de moment no tenen nom, però que hem comprovat 

des de fa segles que no tenen fronteres, i 
que per combatre’ls cal confinar-los, que 
és com dir que cal encapsular-nos. Per 
tant, esclar que es pot comparar la gestió. 
Ara bé, els resultats són multifactorials. A 
més de la quantitat de població i l’estat de 
salut d’aquesta població i del seu entorn 
natural, de les polítiques de prevenció i 
del nivell de contaminació i de desllori-
gament general dels harmònics ideals, no 
es pot menysprear l’atzar. Que el focus 
català es localitzés a la conca d’Òdena 
fou una casualitat. I encara més, amb la 
desinformació que es tenia de tot plegat 
o, millor, quan la generalitat de les auto-
ritats del nostre món occidental veien el 
que passava a Wuhan com si ocorregués 
al planeta Mart. Per tant, en la gestió po-
lítica de la salut pública ens hi va la vida. 
Els experts fa anys que ens avisen que el 
canvi climàtic pot comportar no milers o 
milions de morts, sinó la mort de la Ter-

ra. Però la política dels més poderosos és negacionista. 
I els que no ho són del tot pacten vendre contaminació 
als més pobres a canvi de misèria. Sacrificar 130.000 
nord-americans amb la Covid-19 per continuar guanyant 
eleccions és un bon preu, sembla. 

Comparacions

Tal com hem  
tractat el nostre 
ecosistema, hem 
estat cultivant 
virus per donar 
i per vendre 

JOSEP BORRELL || BARRA LLIURE
Blog: xerric.cat
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