
Salut confirma tres noves morts 
a la demarcació de Lleida que ja 
ha superat els 200 casos positius
Els contagis es disparen a Catalunya amb 1.939 nous infectats 
les darreres hores mentre a tot l’Estat la xifra supera el 33.000 
Lleida
REDACCIÓ/ACN
La demarcació de Lleida i l’Alt Pi-
rineu i Aran va registrar ahir tres 
víctimes mortals per coronavi-
rus i ja són vuit les persones que 
han perdut la vida a causa de la 
pandèmia del covid-19. El Depar-
tament de Salut també va confir-
mar 38 casos positius nous a la 
demarcació. Amb aquests nous 
casos ja són 201 les persones que  
estan afectades per coronavirus a 
la demarcació.

De les 111 persones que es 
troben ingressades en centres 
lleidatans, 58 ho estan a l’hospi-
tal Arnau de Vilanova (HUAV), 41 
dels quals estan estables a planta 
i 17 es troben a l’UCI. 23 persones 
més estan ingressades a l’Hospi-
tal Universitari de Santa Maria de 
Lleida, 18 de les quals estan esta-
bles a planta i 5 es troben a l’UCI. 
La resta, 7 es troben ingressats en 
centres privats, cinc a l’Espitau 
Val d’Aran, 16 a l’Hospital Comar-
cal del Pallars a Tremp, una a la 
Fundació Sant Hospital de la Seu 
d’Urgell estable a planta i una al-
tra a l’Hospital de Cerdanya es-
table a planta. A més, tres de les 
persones que estaven ingressa-
des a l’HUAV han estat donades 
d’alta. 

Per la seva banda, a Mollerus-
sa, l’ajuntament ha fet una crida 
a la ciutadania per extremar les 
precaucions després que ahir el 
nombre de casos registrats a la 
ciutat s’elevessin a 10. D’aquests, 
cinc es troben ingressats a l’Hos-
pital Arnau de Vilanova i la res-
ta, al seu domicili en permanent 
contacte amb els serveis de con-
trol mèdic del CAP de Mollerus-
sa. També a la Val d’Aran es van 
confirmar ahir tres nous casos de 
covid-19 i ja en sumen un total de 
10. Salut també va confirmar ahir 
quatre positius per coronavirus 
al Centre Geriàtric de la Pobla de 
Segur. Per últim, també s’ha do-
nat a conèixer el primer cas con-

Obsequien amb flors el personal sanitari  
de l’Arnau i el Santa Maria com a agraïment
L’empresa Horticultura Bellmunt va regalar ahir una planta floral als sanitaris de l’Hospital Arnau 
de Vilanova i de l’Hospital Santa Maria per agrair-los la tasca que estan duent a terme en la lluita 
contra el coronavirus. L’acció es va dur a terme durant els torns de matí, tarda i nit. Horticultura 
Bellmunt, que té la central a Lleida, al camí de Montcada, és una empresa dedicada al cultiu i la 
comercialització al major de tot tipus de plantes a floristeries i botigues especialitzades. Foto: T.A.

firmat al municipi d’Alcarràs, tot i 
que de moment no han transcen-
dit més dades sobre la persona 
contagiada.

Per altra banda, l’Estat espan-
yol acumula 33.089 casos confir-
mats de coronavirus i 2.182 morts 
per la malaltia. La xifra suposa un 
increment de 4.517 nous casos en 

les últimes 24 hores i 462 morts 
més. Segons l’últim balanç del Mi-
nisteri de Sanitat, 2.355 persones 
es troben a les Unitats de Cures 
Intensives (570 més que fa 24 ho-
res) i se n’han curat, 3.355, 780 
més que diumenge.

A Catalunya, ja són 7.864 les 
persones contagiades i durant el 

dia d’ahir es van confirmar 1.939 
positius nous. Pel que respecta  
ales víctimes mortals, en les últi-
mes 24 hores n’hi ha hagut 339. 
D’altra banda, segons dades de 
Salut, un total de 658 persones 
estan greus. 

Per la seva banda, el Govern 
d’Andorra va informar ahir que la 

xifra de persones amb coronavirus 
s’ha elevat fins als 133 pacients, 
131 d’ells actius. D’aquests, 19 ro-
manen a l’Hospital Nostra Senyo-
ra de Meritxell, 3 d’ells a l’UCI, i la 
resta estan aïllats a casa seva. Del 
total de positius, 44 són sanitaris 
i s’espera que alguns d’ells acabin 
el període de confinament aviat. 

TRES MORTS EN UN 
DIA A LLEIDA
Ja són vuit les víctimes 
mortals pel covid-19 i el 
número de contagiats 
arriba als 201. 
DEU NOUS CASOS A 
MOLLERUSSA 
Cinc estan ingressats a 
l’Arnau, i els altres cinc, 
confinats al seu domicili.
PRIMER POSITIU A 
ALCARRÀS
Es va confirmar 
diumenge i no han 
transcendit dades sobre 
la persona afectada.
CATALUNYA ARRIBA 
ALS 7.864 CONTAGIATS  
Ahir es van confirmar 
1.939 positius nous i 339 
persones ja han perdut 
la vida a causa d’aquest 
virus.
ESPANYA JA ACUMULA 
2.182 MORTS
L’Estat supera els 
33.000 contagiats i en 
les últimes 24 hores 
el número de morts 
ha augmentat en 462 
persones.

LES XIFRES
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Tancat el jutjat de Vielha 
pel positiu en coronavirus 
d’un advocat habitual
El personal judicial, confinat 15 dies 
i Tremp assumirà els casos urgents
El positiu en coronavirus 
d’un advocat habitual 
als jutjats de Vielha ha 
obligat el tancament 
de les instal·lacions, el 
confinament del personal 
judicial i a demanar la 
neteja i desinfecció. 

Lleida
REDACCIÓ
El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) ha ordenat tan-
car el jutjat de Vielha després que 
un advocat habitual que va estar 
a les instal·lacions el passat 10 de 
març donés positiu en coronavi-
rus. A més del citat tancament, 
el president del TSJC, Jesús Maria 
Barrientos, també ha ordenat el 
confinament de tots els treballa-
dors durant un mínim de 15 dies 
i que sigui la titular del jutjat de 
Tremp qui assumeixi els casos ur-
gents corresponents al de Vielha. 
De fet, aquestes peticions les va 
realitzar la jutgessa “de confor-

mitat amb les recomanacions de 
l’autoritat sanitària” i la “recoma-
nació del confinament” davant 
d’una situació d’aquest tipus. 

L’ordre del TSJC és del 20 de 
març i l’aïllament del personal 
es demana fins a com a mínim 
el 25 de març, 15 dies després 
del possible contacte amb el lle-

trat, tot i que es podria perllon-
gar “si ho decideixen els metges 
en el cas que algú d’ells presenti 
símptomes”, argumentaven des 
del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC). També s’ha 
demanat al Departament de Jus-
tícia que es netegi i es desinfecti 
en profunditat el jutjat de Vielha.

FOTO: Justícia / Imatge d’arxiu de l’edifici dels Jutjats de Vielha

La crisi per la pandèmia del Co-
vid-19 està colpejant amb for-
ça el món de l’horticultura. El 
president d’Horticultura Bell-
munt, Joan Sumalla, explica que 
“la facturació durant la prima-
vera representa el 70% del total 
de l’any i coincideix ara amb el 
tancament dels nostres princi-
pals clients”. Els floricultors han 
realitzat una inversió important 

perquè els hivernacles estiguin 
plens de flors a punt de ser talla-
des, però que no tenen destí per 
la supressió de nombroses festes 
a la primavera. “Això ens obliga-
rà a destruir un milió d’unitats, 
que es destinaran a abonament, 
amb la conseqüent pèrdua eco-
nòmica”. De moment, les min-
ves per desfer-se de les plantes 
sumen els 30.000€.

El sector de la flor perdrà el 
70% de la facturació anual 
per la crisi del coronavirus

El Consell Comarcal del Pla d’Ur-
gell va rebre ahir del Departa-
ment d’Ensenyament les targe-
tes moneder destinades a 350 
famílies amb 520 escolars que 
reben ajuts de menjador. Està 
previst que les comencin a re-
partir d’avui per assegurar que 
les famílies beneficiàries puguin 

continuar disposant d’aquesta 
subvenció, malgrat que les esco-
les estan tancades. De la matei-
xa manera, s’ha d’indicar també 
que des del Consell Comarcal 
Alta Ribagorça es va començar 
ahir a fer el repartiment de les 
targetes moneder de les beques 
menjador. 

El Pla d’Urgell rep les targetes 
moneder pels escolars que 
tenen ajuts de menjador

FOTO: C. C. P. U. / El president del Consell Comarcal, amb les targetes
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L’Alberg municipal de Tremp i 
l’Acadèmia militar de Talarn ja 
estan preparats per rebre ma-
lalts de coronavirus si es neces-
sita més espai a més del que ja 
es disposa amb l’Hotel Alegre de 
Tremp, que des d’aquesta cap de 
setmana passat s’ha convertit 
en el primer hotel hospital de la 
demarcació de Lleida, segons va 
explicar l’alcaldessa de la locali-
tat, Maria Pilar Cases. En aquest 
sentit, l’hotel acull un total de 

vuit malalts de llarga estada de 
l’Hospital Comarcal del Pallars 
amb un doble objectiu: aïllar els 
pacients de la zona hospitalària i 
evitar possibles contagis de co-
ronavirus i deixar lliure tota una 
ala de l’hospital i disposar de 
més llits. A l’Hotel Alegret tam-
bé s’hi han instal·lat un metge, 
infermers i un zelador. De fet, 
personal de l’ajuntament trans-
portarà diàriament els àpats de 
l’Hospital a l’Hotel.

L’alberg municipal de Tremp 
i l’Acadèmia militar de Talarn, 
preparats per rebre malalts

La Guàrdia Urbana de Lleida ha 
denunciat en els darrers dies un 
total de 125 persones per no 
respectar el confinament esta-
blert amb la declaració de l’estat 
d’alarma. En concret, el cos va 
aixecar divendres 29 actes de de-
núncia; dissabte, 39, i 52 durant 
el diumenge. A més, ahir per la 
tarda van fer 5 actes més. D’altra 
banda, un veí de la ciutat de 57 
anys va ser detingut ahir després 
que es negués a identificar-se, 
en relació amb el compliment de 
les mesures cautelars pel decret 
de l’estat d’alarma, i agredís els 
agents a la Plaça Paeria de la ca-
pital del Segrià. Els fets van tenir 
lloc cap a les 11.00 hores durant 

un servei de vigilància que es-
tava duent a terme la Urbana a 
l’Eix. L’home va ser arrestat com 
a presumpte autor d’un delicte 
d’atemptat i desobediència.

Per la seva part, els Mossos 
d’Esquadra van denunciar el diu-
menge un total de 122 persones 
a la demarcació de Lleida per no 
respectar el confinament domici-

liari establert amb la declaració 
de l’estat d’alarma. En concret, el 
cos va aixecar 69 actes de denún-
cia a la regió policial de Ponent, i 
53 a la del Pirineu Occidental.

Els Agents Rurals van denunci-
ar ahir tres escaladors que esta-
ven la Cova Gran de Santa Linya 
i van recordar que la pràctica de 
l’escalada està prohibida.

Detingut un 
home a Lleida 
per negar-se a 
identificar-se i 
agredir a l’Urbana

FOTO: Agents Rurals / Imatge dels escaladors denunciats a Santa Linya
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Desenes d’alcaldes, “a disposició” 
de Torra pel confinament total
Alguns batlles aposten per tancar el municipi 
si l’Estat continua sense clausurar Catalunya
Barcelona
ACN
“Us trasllado tot el meu suport i 
em poso a la vostra disposició i a 
la del Govern per seguir aplicant 
mesures contra el coronavirus”. 
És la frase que desenes d’alcaldes 
i alcaldesses independentistes 
de Catalunya fan córrer des de-
diumenge per les xarxes socials 
per mostrar el seu suport al pre-
sident del Govern, Quim Torra, 
per la reiterada petició de confi-
nament total. Alguns batlles fins i 
tot aposten per tancar el municipi 
si l’Estat continua negant el confi-
nament total i no tanca Catalun-
ya. L’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI) explica 
que l’entitat ha tingut el debat de 
tancar els municipis sense espe-
rar l’ordre del govern espanyol, i 
que el que cal és que la Genera-

litat desobeeixi, amb els ajunta-
ments al darrere. L’Associació Ca-
talana de Municipis (ACM) entén 
que són les autoritats sanitàries 
les qui han de proposar què fer, 
però sí demana que qualsevol 
mesura que afecti els pobles i ciu-
tats es coordini amb el món local.

El manifest Tanquem Catalun-
ya, promogut pel moviment de 
Primàries Catalunya -i que re-
clama al Govern el confinament 
total i el tancament perifèric del 
Principat- ha superat les 130.000 
adhesions en cinc dies.  Entre els 
alcaldes i alcaldesses que s’han 
posat “a disposició” de Torra a 
través de la xarxa hi ha els se-
güents: Xavier Castellana (Vall-
fogona de Balaguer), Maria Pilar 
Cases (Tremp), Raimon Monterde 
(Sort), Jaume Gilabert (Montgai),   
Òscar Martínez (Ciutadilla), Marc 

FOTO: ACN / Alcaldes independentistes a la Generalitat l’octubre de 2019

Solsona (Mollerussa),  Joan Carles 
Miró (Torres de Segre), Jordignasi 
Vidal (Balaguer) o Jordi Fàbrega 
(la Seu d’Urgell). A més d’ajun-
taments com Aitona, La Granja 

d’Escarp, Benavent de Segrià,To-
rrelameu, diversos regidors i te-
rritorials de l’ANC. La Diputació de 
Lleida es va sumar a la petició de 
Torra.

Buch descarta 
prendre decisions 
unilaterals pel 
confinament total
El conseller d’Interior, Miquel 
Buch, va descartar que el Go-
vern prengui decisions unila-
terals pel confinament total: 
“Posaria en risc persones, tre-
balladors i empreses”. Buch 
va acusar la Moncloa de posar 
una “camisa de força” i una 
“subordinació” que impedeix 
que la Generalitat prengui de-
cisions que no s’ajustin al Reial 
Decret d’estat d’alarma. 

Caixabank 
condonarà el 
lloguer dels pisos 
de la seva propietat
Caixabank condonarà les ren-
des als llogaters d’habitatges 
de la seva filial immobiliària a 
partir de l’abril afectats per les 
conseqüències derivades de la 
crisi del coronavirus. La mesura 
va dirigida a persones que s’ha-
gin quedat a l’atur o pateixin 
ERTO, així com també als autò-
noms que s’hagin vist obligats a 
cessar la seva activitat.

Sanitat homologarà respiradors 
en 3D produïts a Catalunya en 
la lluita contra el coronavirus
Es podran fabricar fins a 100 diaris a finals de setmana

Barcelona
ACN
Sanitat homologarà en els pro-
pers dies respiradors en 3D que 
s’estan produint a l’estat espan-
yol. El ministre Salvador Illa va 
agraïr l’esforç que estan fent di-
verses empreses i grups d’engin-
yeria en aquest sentit i ha dit que 
un dels encàrrecs del president 
Pedro Sánchez és garantir l’abas-
timent nacional. La prioritat, va 
dir Illa, es aconseguir equips de 
protecció personal, respiradors 
i tests ràpids de detecció. Preci-
sament diumenge l’aliança en-
tre el Consorci de la Zona Franca 
(CZFB), HP, Leitat (Tecnio) i SEAT, 
juntament amb CatSalut, a través 
del Consorci Sanitari de Terras-
sa (CST) i l’Hospital Parc Taulí de 
Sabadell, van fer públic que ha-
vien aconseguit desenvolupar el 
primer respirador de campanya 

FOTO: ACN / El primer respirador de campanya validat medicament

industrialitzable per a donar su-
port als hospitals i a les Unitats de 
Cures Intensives (UCI) en la lluita 
contra el coronavirus, on els “res-
piradors són essencials per salvar 
la vida dels pacients”. Aquest dis-

positiu, anomenat Leitat 1, “té la 
virtut de ser industrialment esca-
lable, de manera que es pot arri-
bar a una capacitat de producció 
d’entre 50 i 100 unitats diàries afi-
nals d’aquesta setmana.

El Consell General de Cambres 
reclama l’aturada total dels sec-
tors no estratègics per fer front 
a la pandèmia del covid-19. En 
un comunicat, els ens camerals 
han considerat que les mesu-
res econòmiques anunciades 
pels governs són “totalment 
insuficients” per evitar una al-
ta mortalitat de l’activitat em-
presarial. El document proposa 
reduccions de lloguers, exone-
racions de la quota d’autònoms 
i permetre a les empreses amb 
caigudes d’activitat del 60% 
presentar ERTO per força ma-
jor. Demanen pensar “en el dia 
després” i proposen que es dis-
senyi un ‘New-Deal’ que inclogui 
un pla de flexibilitat laboral per 
compensar l’activitat perduda i 
l’endeutament. 

A Catalunya, els ERTOs, els 
expedients de regulació tempo-
ral d’ocupació, no paren d’aug-
mentar. El nombre de treba-
lladors afectats és de 247.690, 
segons les dades publicades 

aquest diumenge. En un sol 
dia, el Departament de Treba-
ll de la Generalitat va registrar 
10.000 empreses més amb un 
expedient de suspensió en curs 
i, per tant, ja sumen un total de 
25.000 empreses.

Les cambres de comerç 
volen el confinament 
total quan hi ha 248.000 
afectats per un ERTO

Fins a 25.000 
empreses 
es troben 
afectades

En un sol 
dia, 10.000 
expedients 
registrats
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