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Boris Johnson, hospitalitzat pel Covid
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Isabel II insta els súbdits a confinar-se en el seu cinquè discurs en 68 anys
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El departament d’assumptes socials ELEVA A trenta-nou les defuncions en residències de lleida

Cinc morts més en geriàtrics però
Salut tan sols en compta una
Dades || La conselleria de Vergés va
anunciar una sola víctima mortal, la
xifra més baixa des del 17 de març

Catalunya || El nombre de positius
nous, 792, molt inferior al que es va
registrar dissabte, quan van ser 1.298

Estat || Arriben a Catalunya 180.000
tests i 500.000 mascaretes que ha de
repartir ara la Generalitat

magdalena altisent

magdalena altisent

Veïns de Benavent de Segrià, amb les palmes per celebrar el Diumenge de Rams.

Vermut d’allò
més original
a Rosselló, a
la porta
de casa.

Diumenge de Rams
amb benedicció i
vermut al balcó

Permès de nou anar
als horts per a
autoproveïment

Deu detinguts i
2.000 multes per
circular sense motiu

La missa del Diumenge de
Rams va canviar ahir amb
propostes alternatives, com
la benedicció de palmes a domicili per part dels sacerdots,
així com amb nombrosos
vermuts en carrers i balcons.

La Generalitat ha aixecat el
veto a anar als horts per conrear productes que estiguin
destinats a l’autoproveïment.
Fins ara, tan sols es permetia fer-ho com a activitat
professional.

En tres setmanes, els Mossos
d’Esquadra, la Guàrdia Urbana i la resta de policies locals han denunciat al voltant
de 2.000 persones i n’han
arrestat una desena per saltar-se el confinament.
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Salut. Donació de material i aliments al Santa
Maria, que homenatja els empleats.

hospital santa maria

Cultura. Campanya d’una llibreria de
Balaguer per recaptar fons per a l’Arnau.

➜

tradicions setmana santa
eva carnicer

segre tàrrega

Rocafort de Vallbona. Tres nens i un home mostren
els seus rams en aquesta localitat de l’Urgell.

edagar aldana

Mollerussa. Veïns mostren les branques d’olivera a la
capital del Pla d’Urgell.
magdalena altisent

Montgai. Una mare i els seus dos fills mostren la palma i el palmó durant
la benedicció, que es va sentir pels altaveus.
magdalena altisent

Rosselló. Una família d’aquesta localitat del Segrià fent el vermut des de
l’entrada de casa, ahir al migdia.

Benavent de Segrià. Alguns veïns de Benavent de Segrià van sortir ahir al carrer per participar, amb les
branques d’olivera, en una particular celebració del Diumenge de Rams totalment diferent de la d’altres any.

Palmes i vermut des del balcó

Els lleidatans van celebrar des dels seus domicilis Diumenge de Rams || Moltes localitats van
repartir branques d’olivera i alguns sacerdots van passar casa per casa per beneir-les
edgar aldana

Juncosa. El sacerdot va passar casa per casa per beneir les palmes i palmons.

segre tàrrega /a.g.b.

❘ lleida ❘ Sense poder sortir al
carrer, els balcons i els jardins
de les cases es van convertir
ahir en els escenaris de la celebració de Diumenge de Rams.
Des de la benedicció de les palmes i els rams d’olivera i llorer
fins als tradicionals vermuts,
impulsats pels ajuntaments. A
Montgai, per exemple, els veïns
van poder escoltar el sacerdot
Ramon Solé a través dels altaveus. Era un missatge gravat, ja
que el sacerdot és una persona
d’edat avançada i es troba confinada al seu domicili de Balaguer. En canvi, a Juncosa, el
capellà va passar casa per casa
per beneir palmes, palmons i
branques. Això sí, ho va fer des
de la distància. En altres municipis com Sant Martí de Riucorb, Belianes i Preixana també
van deixar rams d’olivera a la

part exterior de l’església, que
van ser beneïts pels respectius
sacerdots. A Tàrrega, la benedicció de les palmes es va poder seguir a través del canal de
YouTube de la parròquia, que
va animar la ciutadania a posar palmes i flors als balcons i
a publicar una foto a les xarxes
socials.
Per la seua part, Rosselló,
Agramunt, Arbeca, la Fuliola
i Castellserà, entre moltes altres localitats, van organitzar
vermuts musicals animant els
veïns a sortir a balcons i terrasses. A Agramunt, l’emissora
municipal Ràdio Sió va oferir
un programa especial amb cançons i dedicatòries que durant la
setmana havien sol·licitat els veïns, mentre a la Fuliola i Boldú
van sonar pels altaveus cançons
del grup local Comandants de
Tros (CDT).
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marta alòs || viure per veure

Temps perdut/retrobat

P

Perquè tot ja em cansa. Tot menys la lecroust tenia raó: “Potser la immobilitat de les coses que ens envolten
tura. He intentat escriure i les mans se’m
els és imposada per la nostra cerqueden clavades damunt del teclat. Em
pregunto què podria escriure més enllà de
tesa que són aquestes i no d’altres,
l’angoixa de no saber què, ni quan, ni com.
per la immobilitat del nostre pensament
Un virus em regala temps i jo no sé què
davant seu.” Rellegir-lo és com anar trafer amb aquest tresor que sempre havia
ient capes d’una ceba, un entramat de
cobejat. Potser perquè es tracta d’un regal
vivències petites, d’il·lusions i desil·lusimatusserament embolicat. Enverinat. El
ons reals o imaginades, descrites d’una
“fer” s’ha anat convertint en “faré”. Del
tirallonga de conceptes i expressions
present al futur. D’un temps verbal a un
magnífiques, sense que, en cap moment,
altre en què tot penja d’un estenedor mal
es perdi el fil dels seus pensaments que,
girbat. En el retrobament, en Proust, en
intencionadament, pretén compartir. Ara Un virus em
parla del Temps. I ho fa amb lletres majúsque ja ens sabem ignorants del nostre futur més immediat i tal vegada també del regala temps
cules. Sovint, el retrobament no és altra
llunyà, la incertesa comença a esdevenir i jo no sé què
cosa que tornar a caminar pels indrets de
el pitjor dels nostres enemics compartits. fer amb aquest
sempre i que, tanmateix, hem oblidat. En
Per molt que donem tombs i retombs, a
la composició fotogràfica Pintura i reprecada minut que passa anem perdent mus- tresor que sempre
sentació (col·lecció Laboratorios Salvat),
d’en Perejaume, unes solitàries butaques
culatura i cadascú es refugia en el seu havia cobejat
de teatre enmig d’una terra tosca, deparadís particular, amb el convenciment
que ben aviat les portes del malson seran
sèrtica, són com un interrogant que em
segellades, per obrir-se les feineres de bat a bat. Tancada colpeja directament a la boca de l’estómac. I la cultura?
a casa, entre quatre parets que es van encongint al més L’aconseguirem salvar després d’aquesta malvestat? O
pur estil del thriller psicològic La habitación de Fermat, la mort ja li rondava abans de tot plegat? Enyoro els mudels directors Piedrahita i Sopeña, em desespero pensant seus, les llibreries, les biblioteques, els teatres, cinemes
en el que podria fer i no faig perquè la mandra m’està i tot allò que a poc a poc se’ns desfà a les mans. Com la
calant els ossos. Com la pluja fina. Sense adonar-me’n. sorra de les platges d’artifici.
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privat

l’ascensor

Nous hàbits
de compres
Si els primers dies
de la crisi sanitària
provocada pel coronavirus donàvem
compte que molts
supermercats tenien prestatgeries
buides per la compra compulsiva de
molts clients, que
van arrasar amb les
existències de productes carnis i de
paper higiènic, ara la
tendència ha canviat.
Segons personal que
treballa en aquests
comerços, els compradors ara solen
omplir molt menys
els carros per poder
sortir més sovint,
alhora que opten, a
banda de productes
bàsics d’alimentació,
per altres de més
delicatessen per fer
l’aperitiu a les terrasses i balcons. Per
cert, que molts dels
que van secundar
ahir la crida per
prendre un vermut
després de la missa
de Rams virtual van
complir al peu de la
lletra el tema d’anar
vestits amb les seues
millors gales.

la imatge
del dia

Judit Carreira
Representem en
aquesta empresària de
la Seu l’auge del comerç online de les firmes de formatge del
Pirineu per superar
aquesta etapa de crisi.

Marta Galimany
La fondista que havia
d’anar a Tòquio 2020
va ser una de les més
de 2.300 persones que
ahir van participar
en la carrera solidària ConFinaRun.

Jaume Borrero
És el regidor de Festes i Relacions Ciutadanes de Rosselló,
que va tenir la iniciativa d’organitzar un
vermut a casa, com
altres municipis.

Activitat física i
solidaritat a casa
Més de 2.300 persones
van participar ahir des
dels seus domicilis en
la peculiar cursa ConFinaRun, corrent 5 quilòmetres o bé una milla a
casa. Va permetre recaptar més de 18.500 euros
per a la lluita contra el
Covid-19.

Donald Trump
El president dels EUA
podria estar fix en
aquesta secció. Les
autoritats mèdiques
del país recomanen
utilitzar mascaretes
i ell no se la posarà.

