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 CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

Es disparen els casos a la residència d’avis d’Àger
Ja hi ha 13 persones contagiades per coronavirus però una vintena de persones s’han ofert com 
a voluntàries per ajudar amb la gestió del centre i el consistori ja ha contractat 3 gericultors
Després de demanar 
voluntaris, la residència 
d’avis d’Àger viu una situació 
més complicada: ja són 13 
els residents que han donat 
positiu per coronavirus, 
segons va confirmar el 
Departament de Salut al 
tancament d’aquesta edició. 
Malgrat això, la resposta 
solidària dels veïns i dels 
professionals del sector ha 
estat notable.

Àger
ACN
Quatre contagiats es troben in-
gressats a l’Hospital del Pallars 
de Tremp, mentre els altres 10 
estan aïllats en una part de la 
residència que s’ha habilitat per 
acollir els ancians contagiats per 
covid-19. També es troben aïllats 
8 treballadors (5 gericultors, 2 
cuineres i una persona de la bu-
gaderia). Una vintena de perso-
nes, entre veïns i professionals, 
s’havien ofert ahir per cobrir les 
baixes del personal i l’ajuntament 
ja ha contractat 3 gericultors. En 
aquest sentit, també ha contrac-
tat una cuinera que s’encarregarà 
del menjar aquest dijous, mentre 
restaurants de la zona que s’han 
ofert el prepararan a partit de de-
mà.

Malgrat la situació generada 
pel brot de coronavirus SARS-
CoV-2, l’alcaldessa d’Àger, Mireia 
Burgués, va explicar que l’estat 
d’ànim entre els treballadors de 
la residència és bo i ha agraït l’es-
forç que estan fent per continuar 
prestant el servei.

Aquesta situació no es viu no-

FOTO: ACN /Un dels avis sense 
símptomes de la residència, amb 
mascareta, entrant al centre

► La Fiscalia augmentarà el 
seguiment de les residències pels 
nombrosos casos de covid-19

►Almenys 17 persones grans han 
mort per la malaltia al centre Monte 
Hermoso, de la comunitat de Madrid

més a la residència d’Àger, sinó 
que està passant ad diverses resi-
dències de l’Estat espanyol. 

I és per això que la fiscalia po-
tenciarà el seguiment de la situ-
ació de les residències de gent 

gran per la crisi del coronavirus. 
El ministeri públic ha establert en 
tota la seva estructura territorial 
una xarxa dirigida a recavar infor-
mació -les fiscalies superiors de 
les autonomies la demanaran als 

caps provincials- per emetre di-
rectrius i actuar “eficaçment i ho-
mogèniament” en els esdeveni-
ments que els afectin i puguin ser 
competència de la fiscalia, segons 
va informar ahir en un comunicat 

la Fiscalia General de l’Estat. Són 
diversos els brots de coronavirus 
detectats a residències de gent 
gran de diferents punts de l’Es-
tat que han provocat la mort de 
residents d’avançada edat. És per 

L’Ajuntament de Lleida està pre-
parant mesures per ajudar a la 
ciutadania a fer front als seus 
deures tributaris durant la situ-
ació actual d’emergència sanità-
ria per l’epidèmia del Covid-19. 
Així, s’aplicarà les previsions del 
Reial Decret 8/2020 de 17 de 
març, que imposa una flexibi-
lització dels terminis de paga-
ment, tant en període voluntari 

com en període executiu. Per 
tant, les liquidacions tributàries 
que tenien com a termini màxim 
els dies 20 de març o 5 d’abril 
quedaran automàticament ajor-
nades fins al 30 d’abril. Els co-
braments de taxes i tributs de 
notificació periòdica i col·lectiva 
(com són l’IBI, el IAE, l’impost de 
circulació) queden fora d’aques-
ta regulació estatal.

La Paeria vol facilitar amb 
ajornaments el pagament de 
les properes taxes i tributs

El mercat de fruita i verdura del 
Camp d’Esports va obrir aquest 
dijous sense cap incidència i res-
pectant les mesures de protecció 
i seguretat establertes, com l’es-
pai entre compador i comprador.  
El mercat de dissabte al Barris 
Nord seguirà el mateix funciona-
ment. La Paeria també ha descar-
tat fer un tercer mercat setmanal.

Mesures de 
prevenció al 
mercat del 
Camp d’Esports

FOTO: Paeria / Només van obrir les parades de fruita i verdura
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Es disparen els casos a la residència d’avis d’Àger
Ja hi ha 13 persones contagiades per coronavirus però una vintena de persones s’han ofert com 
a voluntàries per ajudar amb la gestió del centre i el consistori ja ha contractat 3 gericultors

això que la Fiscalia de Madrid ja 
ha obert un procés d’investigació 
per la mort d’almenys 17 perso-
nes per coronavirus a la residèn-
cia Monte Hermoso de la Comu-
nitat de Madrid. 

El ministeri fiscal remarca que 
l’atenció i el seguiment d’aques-
tes residències ja forma part de la 
seva activitat però que es poten-
ciarà “per donar millor resposta”, 
segons va informar.

L’acalde Miquel 
Pueyo també fa de 
voluntari de la nova 
Xarxa de Solidaritat 

La Xarxa de Solidaritat de Lleida, 
la qual coordina les accions de vo-
luntariat a la ciutat davant l’emer-
gència del COVID-19, ja suma 250 
voluntaris i unes 70 persones ins-
crites per poder rebre ajuda. Un 
dels voluntaris és l’alcalde Miquel 
Pueyo, que aquest dijous va por-
tar a una parella d’ancians uns 
medicaments de la farmàcia de 
l’Hospital Arnau de Vilanova.

FOTO: ACN / L’alcalde va portar uns 
medicaments des de l’Hospital

Suspesa la 
Fira Q de 
Balaguer a 
causa del 
coronavirus
L’àrea de Promoció, Fires i Fes-
tes de La Paeria de Balaguer, 
va confirmar ahir que la pro-
pera edició de la Fira Q, la qual 
s’havia de celebrar els propers 
25 i 26 d’abril, queda suspesa. 
Davant la previsió de pròrro-
ga de l’actual confinament els 
organitzadors i els expositors 
han decidit “no posar en risc el 
públic assistent” i per això s’ha 
decidit suspendre aquest certa-
men on s’englobaven diferents 
sectors econòmics de la zona.

La congregació dels 
Dolors de Bellpuig 
suspèn la processó i 
els actes del 3 d’abril 

La Congregació dels Dolors de 
Bellpuig ha informat que sus-
pèn tots els actes previstos per 
a la celebració de la Festa dels 
Dolors del dia 3 d’abril com a 
mesura de prevenció per evitar 
la propagació del coronavirus. 
Bellpuig es quedarà enguany 
sense una festa amb més de 
300 anys d’història i que només 
s’havia vist interrompuda du-
rant la Guerra Civil.

LA GUÀRDIA URBANA DENUNCIA 67 PERSONES EN NOMÉS UN DIA I MIG que 
estaven al carrer sense justificació. En concret, van obrir acta per incomplir les mesures 
cautelars per l’estat d’alarma a 46 persones el dimecres i a 21 més el matí d’ahir. A més, 
la policia local de Tàrrega va detenir dos veïns reincidents i des de diumenge ha fet sis 
denúncies. A la imatge, els Mossos identifiquen un veí a Lleida. FOTO: L. M.

Els urbans reclamen a la 
Paeria que els faciliti més 
material protector i que 
els faci proves d’infecció
El sindicat Asigull demana més sabó, 
guants de làtex, mascaretes i ulleres 
Lleida
REDACCIÓ
L’Associació Sindical Indepen-
dent de la Guàrdia Urbana de 
Lleida (Asigull) va entrar ahir en 
conflicte amb la Paeria arran 
d’una sèrie de peticions que va 
realitzar al consistori lleidatà re-
lacionades amb el coronavirus.

En aquest sentit, l’Asigull va 
demanar que “es realitzin amb 
celeritat les proves d’infecció del 
Covid 19 a tots els treballadors 
de la Guàrdia Urbana que puguin 
estar infectats”, després que un 
agent del cos donés positiu. Així 
mateix, va sol·licitar que es posi 
en quarantena a tots els mem-
bres de la policia local “que pu-
guin haver-se contagiat i que es 
compleixin les mesures adreça-
des al personal de la Guàrdia Ur-
bana fixades en el document de 
data 17/03/2020 del Servei de 
Prevenció de Riscos Laboral”. La 

tercera demanda era que s’ha-
biliti “un sistema de realització 
àgil” per part de la Mútua d’Acci-
dents de Treball o per part  de la 
Seguretat Social. Finalment, que 
es subministri material de pre-
venció a el cos: mascaretes, ulle-
res protectores, guants de làtex i 
sabó desinfectant.

Davant d’això, la regidora de 
Govern Obert i Qualitat Demo-
cràtica i Institucional, Jordina 
Freixanet, va respondre que la 
responsabilitat i la gestió cor-
respon a Vigilància Epidemio-

lògica del Catsalut; que s’està 
seguint el protocol que marca 
la Generalitat pels treballadors 
dels Serveis Essencials; que Acti-
va Mútua2008 no és competent 
en aquesta qüestió i “tot s’ha de 
centralitzar a través de l’Arnau 
de Vilanova”, i que “es disposa 
de material de protecció i se’n 
facilitarà en funció de les neces-
sitats, protocols i disponibilitat”.

Pel que fa a l’agent contagiat 
resta estable dins de la gravetat i 
segueix ingressat a l’UCI de l’hos-
pital de la Vall d’Hebron. Fa una 
setmana es va començar a tro-
bar malament i dimarts va entrar 
a UCI de l’Arnau on es va compli-
car amb una neumonia pulmo-
nar, de manera que dimecres el 
van traslladar a Barcelona. El po-
licia, molt conegut, entrena un 
equip de basquet formatiu de la 
ciutat, la qual cosa va crear una 
certa alarma al club.

L’Ajuntament 
respon que 

s’està seguint  
el protocol
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La presidenta del Col·legi Ofi-
cial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida, Montserrat Gea, 
denuncia les condicions en 
què està treballant el per-
sonal d’Infermeria davant 
l’emergència provocada pel 
coronavirus SARS-CoV-2. “Si 
no arriben els recursos als 
centres crítics, farem de la sa-
nitat el primer focus de conta-
gi”, adverteix i posa de relleu 
la manca de material sanitari 
i d’equips de protecció indivi-
duals que pateixen els hospi-
tals, els CAP, les àrees d’Aten-
ció Geriàtrica i Sociosanitària, 
el Sistema d’Emergències Mè-
diques i, fins i tot, els equipa-
ments funeraris. 

Salut va confirmar ahir 568 
casos nous en les últimes 
hores, davant dels 836 posi-
tius detectats dimecres, cosa 
que eleva el total d’infectats 
a 3.270 En canvi, han mort 
27 persones, gairebé el do-
ble que les 14 de les 24 hores 
anteriors, cosa que fa un total 
de 82 defuncions des de l’ini-
ci de l’epidèmia. Totes tenien 
patologies prèvies. Així ho va 
informar ahir Salut en les da-
des actualitzades aquest di-
jous al vespre. A nivell estatal, 
els casos ascendeixen fins als 
17.147, dels quals 939 estan 
ingressats a la UCI. A hores 
d’ara ja s’han registrat 767 
morts, però, per contra, s’han 
curat 1.107 persones que ha-
vien estat afectades. 

Les infermeres 
alerten que la 
falta de material 
els farà ser el 
focus de contagi

Catalunya ja 
registra més de 
3.200 positius i 
Espanya supera 
els 17.000

Tercera persona morta a causa 
del covid-19 a Lleida i s’eleven  
a 78 els casos a la demarcació
Es tracta d’un veí de l’Albi de 50 anys, i l’autobús 
de l’Imserso i la residència d’Àger, principals focus  

Segons va informar ahir al vespre 
el Departament de Salut, un ho-
me de 50 anys amb una discapa-
citat, és la tercera víctima mortal 
a la demarcació de Lleida a cau-
sa del covid-19, es tracta d’un veí 
de l’Albi (Garrigues). Segons va 
comunicar l’alcaldessa d’aquesta 
localitat, Anna Feliu, a l’aplicació 
de pregons municipals ‘eBando’ 
l’afectat havia estat ingressat per 
una afecció respiratòria i en aque-
ll moment va donar negatiu a les 
proves de la covid-19. Aquest di-
mecres, després de perdre la vi-
da, se li van practicar unes noves 
anàlisis i aquestes van tenir un re-
sultat positiu.

Des de l’Ajuntament de l’Al-
bi han informat que arran de la 
mort d’aquest veí, “cal prendre 
mesures dràstiques de confina-
ment de qualsevol persona que 
hagi estat en contacte amb ell en 
els darrers dies”. A més, han indi-
cat que des del Departament de 
Salut ja s’està trucant a les perso-
nes sobre les que es té coneixe-
ment que estan en aquesta situa-
ció i han explicat que en cas de 
no rebre aquesta comunicació, 
cal estar igualment tancat a casa i 
indicar-ho al consistori.

Tal i com va informar el De-
partament de Salut, durant les 
darreres 24 hores s’han registrat 
dotze casos nous de persones 
contagiades a la demarcació de 
Lleida, amb les quals s’arriba als 
78 positius des de l’inici de la cri-
si del coronavirus. Del total de 
casos positius detectats a Llei-
da durant aquest periode, tretze 
persones són residents de la Re-
sidència d’Àger, quatre dels quals 
es troben ingressats a l’Hospital 
Comarcal del Pallars, i 28 estan 
relacionats amb el brot de l’au-
tocar de l’Imserso que provenia 
de Benidorm. Actualment, 40 
persones es troben ingressades 

en centres hospitalaris de Lleida i 
Alt Pirineu i Aran amb coronavirus 
SARS-CoV-2. 

D’aquests casos, 22 es troben 
ingressats a Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova de Lleida, 16 
dels quals estan estables a planta 

i sis es troben a l’Unitat de Cures 
Intensives; Unes altres deu per-
sones estan ingressades a l’Hos-
pital Universitari de Santa Maria 
de Lleida, nou de les quals estan 
estables a planta i una es troba a 
l’UCI; tres persones estan ingres-

sades en centres privats; quatre 
casos estan ingressats a l’Hospi-
tal Comarcal del Pallars a Tremp, 
tots estables a planta i, finalment, 
una persona es troba ingressada 
a l’Hospital de Cerdanya estable a 
planta.

FOTO: AVV Torres de Sanui / Les voluntàries cusen les mascaretes a casa seva

Dolors Sansa i Marian Sánchez, 
dues veïnes de la partida les 
Torres de Sanui, han impulsat, 
amb el suport de l’Associació de 
Veïns, un taller per manufactu-
rar mascaretes. “Vam començar 
fa uns dies amb materials que 
teníem a casa, però ara moltes 
empreses, comerços o particu-
lars ens han fet arribar teles o 
gomes per fer-ne més” va ex-
plicar Sánchez a LA MAÑANA. 

Tot i començar com una inicia-
tiva veïnal, s’ha anat estenent i 
ja compten amb una trentena 
de voluntaris i voluntàries de 
la partida i de pobles propers , 
els quals des de casa seva fabri-
quen les mascaretes.

Segons expliquen les pròpies 
voluntàries, aquestes mascare-
tes no estan homologades, però 
des de residències de gent gran 
o particulars ja els n’han dema-

nat, ja que “ara mateix és molt 
difícil trobar mascaretes nor-
mals i tota ajuda serà benvin-
guda”. 

Calculen que ja han fabricat 
n’han fabricat un centenar, però 
la seva intenció es seguir cosint 
mentre duri la crisi, es per això 
que fan una crida a tothom que 
es vulgui sumar desinteressa-
dament a la causa o que vulgui 
aportar materials. 

L’AVV de Torres de Sanui impulsa 
un taller per fabricar mascaretes 

GENÍS CASANOVAS
@casanovasgenis
Lleida

FOTO: ACN / Imatge d’arxiu de 
la presidenta del Col·legi
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