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Antisida Lleida atén 15 persones vul
L’associació es posa a disposició dels usuaris, portant-los a casa 
medicaments i aliments durant el període de l’Estat d’Alarma
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La coordinadora de l’associació, 
Anna Rafel, explica a LA MAÑA-
NA que aquesta mesura pretén 
aran r al m xim el con nament 

domiciliari de les persones més 
vulnerables, sobretot gent gran 
que viu sola i persones amb un 
sistema immunològic delicat. Des 
de l’associació s’ofereix un doble 
servei. Per una banda, “ens ofe-
rim a anar a buscar medicació, 
a sigui ospital ria o medicació 

de farm cia comunit ria per tal 
que puguin mantenir el seu estat 
de salut al dia”, apunta Rafel. Per 
l’altra, també ofereix als sectors 
més vulnerables la possibilitat de 
portar-los la compra a les llars, i 
evitar així “desplaçaments inne-
cessaris”. 

En total, ja són quinze les per-
sones que s’han adherit a aquest 
servei facilitat per l’associació 
lleidatana. Una altra mesura 
que també aplica des del primer 
dia en què es va decretar l’estat 
d’alarma és l’atenció psicològica, 
sobretot per aquelles persones 
que viuen soles o que pateixen 
una important c rrega emo-
cional. Rossell explica que ofe-
reixen aquest servei de manera 
telefònica i recorda que “a causa 

LES CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

d’aquesta situació d’excepcionali-
tat” l’han ampliat a tres dies a la 
setmana. “Creiem que pot ajudar 
a disminuir i a pal·liar la situació 
d’angoixa que tots estem vivint”, 
diu Rafel.

An sida Lleida també ha habi-
litat un telèfon d’urgència (973 26 

26  per garan r l’atenció direc-
ta a aquelles situacions d’urgèn-
cia. Aquest servei l’ofereix de di-
lluns a divendres de 9.00 a 14.00 
de migdia.

En paral·lel, la ciutat de Lleida 
s’ha sumat a la crida del Banc de 
Sang i de Teixits per aconseguir 

mantenir les donacions de sang 
en la crisi del coronavirus. A més 
de la jornada d’ahir, en la qual es 
va registrar un total de 44 dona-
cions, la Llotja també comptar  
amb un espai de sang dem  di-
jous i divendres, de les 17.30 a 
les 21.00 hores, per aquelles per-

sones que vulguin fer-se donants 
de sang. Els interessats haurien 
de reservar hora a través del web 
donarsang.gencat.cat/lleida.Tot i 
així des del Banc de Sang informa-
ven ahir que ja estan totes les ho-
res reservades per als dos propers 
dos dies.

T  A  L                  

La comissió informa va de les 
Polí ques de ges ó de overn 

bert, Economia i Par cipació 
de la Paeria va presentar ahir 
les mesures econòmiques per 
ajudar la ciutadania i empreses 
davant l’impacte econòmic de 
la crisi del Covid-19 i que supo-
saran l’allargament general de 
terminis en el cobrament dels 
principals tributs de la Paeria, 

fraccionar el pagament de tri-
buts sense interessos ns al des-

embre i fer més d’un fracciona-
ment de pagament de deutes en 
la fase de recaptació execu va. 
El consistori també aprovar  per 
decret d’alcaldia ampliar ns al 
20 de juliol (inicialment era del 2 
de març al 20 de maig) el perío-
de de cobrament en volunt ria 
dels rebuts no domiciliats de 
l’IBI, l’impost de circulació, la ta-
xa de recollida d’escombraries, la 

La Paeria allarga el termini per 
cobrar els impostos municipals

UGT exigeix 
aturar l’ERTO 
dels autobusos

taxa de residus de locals tancats 
i el preu públic per a la recollida i 
ges ó de residus comercials.

En paral·lel, U T Terres de 
Lleida exigeix a la Paeria aturar 
l’ERTO presentat a Autobusos 
de Lleida argumentant que “est  
més encaminat a aconseguir un 
estalvi del servei públic”. 

Per la seva banda, l’Ajunta-
ment de Mollerussa ha aprovat 
un primer paquet de mesures 

scals per afrontar l’impacte 
econòmic en famílies i empre-
ses. Pel que fa a l’ac vitat co-
mercial, el decret estableix una 
compensació de taxes per ocu-
pació de terrasses i dels paradis-

tes del mercat, que no hauran de 
fer front aquest pagament men-
tre duri la situació d’emergèn-
cia. En l’ mbit familiar el decret 
estableix que no es cobraran les 
quotes de l’Escola Municipal de 
Música, de la Piscina Municipal 
Coberta i del Casal per a la ent 

ran durant el temps que s es -
guin tancats.

 L’Ajuntament de T rrega ha 
aprovat ajornar el cobrament 
de la taxa d’escombraries, guals 
i ocupació de la via pública ns al 
proper mes de juliol i paralitzar 
les taxes de les llars municipals 
i l’escola de música, així com els 
d’ocupació de la via pública.
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FOTO: Tony Alcàntara / Un total 
de 44 persones passar ahir per la 
Llotja de Lleida per donar sang

Aitona agraeix amb 
un vídeo l’esforç de 
tots els veïns durant 
el confinament

Més de 900 infants 
de la Noguera es 
beneficien de la 
targeta moneder

Balaguer ajorna el 
Posa’t la Gorra que 
passa a celebrar-se 
el pròxim 21 de juny

Crida dels hostalers 
perquè se suspengui 
el pagament dels 
lloguers dels locals

L’Ajuntament d’Aitona va fer 
públic ahir un vídeo d’agraï-
ment realitzat per tots els 
treballadors, treballadores i 
membres de l’equip de govern 
en què reconeixen l’esforç de 
tots els veïns i veïnes durant 
aquests dies tan complicats en 
els quals s’han de quedar a les 
seves llars per complir el con -
nament durant l’estat d’alarma 
dictat per les autoritats.

Més de 900 infants de la No-
guera han rebut la targeta mo-
neder de la Generalitat per ga-
ran r la correcta alimentació 
dels infants bene ciaris d’ajuts 
de menjador escolar mentre 
duri la situació actual que man-
té tancades les escoles. Cada 
targeta té carregat un import 
de 40 euros, corresponent a 
l’ajut de menjador escolar per 
al període del 16 al 27 de març.

L’Ajuntament de Balaguer ha 
decidit ajornar el Posa’t la Go-
rra, la festa solidària del càncer 
infan l i traslladar-la al pròxim 
21 de juny per l’emergència sa-
nitària. Des de l’organització ex-
pliquen que s’ha decidit pospo-
sar i no suspendre-la per poder 
con nuar ajudant a recaptar 
fons per totes les nenes i nens 
que pateixen càncer.

Els Hostalers de Lleida, en con-
sonància amb Hostelería de 
España, demanen “amb urgèn-
cia” que se suspengui el paga-
ment dels lloguers dels locals 
mentre duri l’estat d’alarma 
ates que “és un sector de fràgil 
estructura nancera”. A Lleida i 
província, més d’un miler d’es-
tabliments estan pa nt la para-
lització de l’ac vitat.

Fèlix Leciñena, professor STEAM 
de l’Escola Antònia Simó i Arnó 
d’Almacelles, ha decidit fabricar 
amb una impressora 3D protec-
tors facials contra el coronavi-

rus davant la manca d’equips de 
protecció. La màscara està feta 
amb material de plàs c i es pro-
dueix a par r de bres vegetals i 
és biodegradable al 100%.

La residència canina de Vilaller, 
Buixits Alt Pirineu, l’única del Pi-
rineu de Lleida, ofereix el seu ser-
vei per acollir gossos abandonats 
i facilitar-los menjar durant el pe-

ríode de con nament. A més, la 
mateixa residència ha habilitat un 
nou servei durant aquests dies i 
ofereix una sèrie de cursos de for-
mació online.

Fabriquen màscares amb 
impressora 3D a Almacelles

Una residència de Vilaller ofereix 
els seus serveis per acollir gossos

FOTO: Jordi Pascual / Imatge del protector creat per Fèlix Leciñena FOTO: Núria Castells / El gerent preparat per repar r pinso

El maig fester de Lleida 
“continua en peu”, tot 
i la crisi del coronavirus
Hi ha preocupació, però asseguren 
que no volen “llençar la tovallola”
Lleida
A. SÁNCHEZ
El mes de maig és sens dubte un 
dels més moguts a la ciutat, amb 
esdeveniments de referència 
com la Fira de Titelles, l’Aplec del 
Caragol, els Moros i Cris ans, la 
Feria d’Abril i les Festes de Maig. 
En aquests moments, la gran ma-
joria mantenen en peu les seves 
dates, tot i que reconeixen estar 
preocupats amb la situació gene-
rada per la crisi sanitària. Des de 
la Fira de Titelles, que se celebra 
de l’1 al 3 de maig, expliquen que 
“no llencem la tovallola”.

Des de l’organització assegu-
ren que són conscients de la “si-
tuació d’emergència que estem 
vivint” i saben que tenen poc 
marge de maniobra per prendre 
una decisió. “Estem en contacte 
directe amb les companyies i es-
tem expectants per veure com 
evolucionen els esdeveniments”, 
apunten. Del 8 a l’11 de maig, si 

no ho impedeix el virus, s’ha de 
celebrar la Festa Major de Lleida, 
que té un dels seus al·licients en 
el concert que ha d’oferir Estopa 
el primer dia de festes. 

El regidor de Joventut, Festes 
i Tradicions, Ignasi Amor, apun-
ta que “esperem ordres directes 
del govern per saber si nalment 

ndrem Festa Major o no”. En 
aquest sen t, Amor ja ha plante-
jat als ar stes un possible ajorna-
ment de les dates sempre i quan 
l’estat d’alarma es perllongui. No 
obstant això, el regidor es mostra 
op mista i con a en el fet de no 
haver d’alterar el calendari.

La Festa de Moros i Cris ans, 
per la seva banda, també s’ha vist 
perjudicada pel covid-19. L’en tat 
festera ha suspès totes les ac vi-
tats del 25è aniversari, tot i que a 
hores d’ara expliquen que la festa 
es manté en peu. “Des de la junta 
estem a l’expecta va. Si després 
d’aquests 15 dies, l’estat d’alarma 

s’acaba, la festa es podria fer amb 
tranquil·litat”, a rmen. Moros i 
Cris ans té prevista la celebració 
el 16 i 17 de maig.

Des de la Fecoll a rmen que 
con nuen endavant amb els pre-
para us de l’Aplec. “S’ha donat la 
consigna a les colles que es pre-
parin com si poguéssim fer la fes-
ta”, explica el president de la Fe-
coll, Ferran Perdrix. “Hi ha molta 
gent implicada i la nostra intenció 
és celebrar l’edició aquest any  
l’altra cosa és saber quan es po-
drà fer i en quines condicions. La 
premissa és tenir-ho tot a punt 
per si pot fer-se el 22 de maig. 
Queden nou setmanes i el marge 
és prou ample”, recalca Perdrix.

La Feria de Abril, que havia de 
celebrar-se del 30 a l’1 de maig, 
és l’única que s’ha cancel·lat i ja 
busca una nova data. “Planteja-
rem fer un esdeveniment més pe-

t si el calendari ral ho permet”, 
apunten des de l’organització.


