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Revisió de les 
restriccions 
després de 
I'Estat d'alarma 
Es pot entrar o sortir 
deis munlcipis? 

La mobilitnt es limita a les 
activ itnts d'adquirir ali
ments, productes de far
macia, de primera neccssi
tat, bancs i assegurances, 
despla~ament al lloc de 
treball, retoro a residen
cia habitual, atenció i cura 
de menors d'edat, ancians 
i nitres persones vulnera
bles. Tot dcsplnc;nment es 
fa ril de forma indiv idual, 
excepte les persones amb 
mobllita t redu'idn. 
Estaran obertes les 
botigues d'alimentació? 

sr, com lln servei essen
ciai. Es pot sorti r a com
prar evitan! les aglomera
cions, aix! com manten ir 
entre un i dos metres de 
d istancia en 1 re perso
nes i esta r-s' h i e l temps 
imprescindible. 
Pucquedar amb 
gental carrer? 

No. Tampoc es poi portar 
els nens al pare ni anar a 
veure un famlliaroamics 
a casa seua tret que siguin 
pe rsones vu lnerables o 
dcpendents. 
Puc passejar la 
meuamascota? 

S í , p er o d e f o rm a 
individual. 
Puc anara sales 
de vetliatori? 

sr, respectan! les mesu
res previs les per evitar 
n~lomerncions i ma nte
nmt les distancies. No es 
permet en cas que la de
funció sig ui a causa del 
corona virus. 
Puc anara bars 
i restaurants? 

Eslaran tancat s duran! 
e ls proxim s q uinze di 
es, igu al que els cines, 
teat res, gimnasos, ins
ta H acions esportives, 
bibiioteques, museu s, 
centres civics i centres 
comercials. 
Si tinc una cita medica, 
hi pucanilr7 

S'estan ajornant les no 
urgents. 
Quin es botlgues poden 
estar obertes? 
Les d'a li ment ac i6, be
gudes, farmacies, met
ges, opt iques i productes 
ortopedics, pro duct es 
h igienics, premsn i pn
pereria, gasolineres, es
tnncs, equips tecnologics 
i de te lecomun icacions, 
tintoreries i bugaderies. 
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Dos positius més a Lleida 
Dos casos d'avan<;ada edat que estan ingressats a !'hospital del Pallars i al Sant 
Maria de la capital 11 El nombre de persones a"illades ascendeix fins a les 202 

S. COSTA D./ X. RODRIGUE.Z 
i l lEIDA 1 La p rovincia de Lleida 
va sumar ah ir dos casos més 
de Covid-19, per la qua! cosa 
ja s6n t renta-sis e ls infectats. 
Així ho va notificar el depar
tament de S:~lut a la provincia, 
que va precis:u· que nquests dos 
nous positius són dos persones 
d'avan~ada edat que són a !'hos
pital del Pallars de Tremp i al 
Santa Maria de Lleidn i es tra
ben estables. La majaría deis 
infecta ts pel coronnvit·us a la 
provincia tenen un diagnost ic 
estable, a excepci6 d'un d'ells, 
que es troba a la U ni tal de Cu
res l ntensivcs (UC!). Sobre el 
cas de l'hospital del Pallnrs, la 
delegada de Salut, Divina Far
reny, va precisar que es tracto 
d 'un home que era a in residen
cia pera la tercera edat d'Ager 
(Noguera). Precisament, a rran 
d 'cstar e11 contacte amb aques
ta persona, un veí d'Alins esta 
en quarantena preventiva. Es 
t racta d'un~ persona de mitjnna 
edat i l'njuntament ha sol-licitnt 
a lols e ls vei'ns que hagin estat 
en contacte amb ell que es con
fin in a l'espera deis ¡·csulta ts. 

Respecte al nombre total de 
confinats, Salut va elevar la x i
fra íins als 202, selantn-qutllre 
més que dissabte deis qunls un 
centenar serien professionals 
sani taris i dos d'ells serien de 
la Scu d'Urgcll. Paral-lelamcnt, 
Farreny va dir que ''des d'avui 
hi ha hagut un canvi de paradig
ma i les proves del corona virus 
es reservaran per a les perso
nes v ulnerables o que cstiguin 
i ngressades per problemes 
respir:lloris". 

Els lleldatans van torna r a mostrar ahlr suport a l personal sanltarl aplaudlnt des d eis balcons. 

Una decisi6 q\oe han p res 
aJ.Iegant que "es gasten mohs 
csfor~os per fcr les provcs i en 
molts casos sóo persones que 
passarien la malaltia amb nor
malitnt". En aquest sentil, Far
rcny va deta llar que el85 por 
cent deis casos que es diagnos
t iquen es curen "amb normal i-

tal, ésa dir, amb confinamenl 
i sense necessitnl d ' un ingrés 
hospilalari". 

Video d'agra'iment 
Paral·lelamenl, e l persona l 

de l'bospitnl universitari Amau 
de Vila nova va penjar ahir un 
vídeo a les xarxes socials per 
agrnir el suport rebut per par! 
de la ci\otadania aquests dies. 

Vldeode i'Amau 
de Vila.nova 

SEGR!·~. 
Vogou •lvldoo ol 
mllbll...,bolcodl 

Sala, de I'Ait Urgell, posa el 
carrec en mans de JxCat 
C.SANS 
IL.O.SEU o·uRGELlf El presiden! del 
consell de I'Alt Urgell Miqucl 
Sala (JxCat) va posar ah ir el car
t·ec a disposició del partil "as
sumint In seun rcsponsabilitat" 
en la polemica per l'aplicació de 
l'expedient de regulació transi
toria d'ocupació (ERTO) a uns 
quaranta monitors de mcnjador 
escolar. 

L'endemil que l'ens comarcal 
comuniqués a les professionais 
la mesura, ERC, soci de govern 
de JxCat, va demanarla di mis-

si6 de Sala per haver actual de 
forma unilatera l i Junts va des
mentir l'nplicnció de l'ERTO. 

Ahir JxCat va n.dmeto·e " !'er
ror en 1:~ gestió a l'inici de la Cl'i
si" i "assumint les conseqtil!nci
es" que se'n puguin deriva r. El 
grup va explicar que una vegada 
superada In crisi sanitiirin, es 
rcunirñ nmb cls ciirrccs clectcs 
de la comarca per prendre una 
decis.i6. ERC, per 1:1 seua banda, 
va insistir en la dimissió de Sala 
per "faciiilar una nova e tapa 
d 'entesa" en el consei l. 

M~S MESURES EN L'AMBIT SAN 

Contractadó massiva de sanitaris 
per fer front a la pandemia 
• El ministeri de Snnitat va 
anuncia r a h ir que es pror
roga la contractació de met
ges residents d'últim any en 
di verses especialitn ts. Tnm
bé s'nnul-lcn les ro tacions en 
curso programarles als resi
dents pcrque presti n ser veis 
en que es neccssit i més esiorc; 
deis professiona ls i s'autorit-

za, amb carilcter transitori, la 
contmctnció de personal nmb 
grau o ll icenciahora sanitaria 
sense tí toi d'especialista en els 
casos en que s'hagin nproval 
les provcs del MIR i no tinguin 
pla~a o amb titol d'espcciaiista 
fora de la Unió Europea i que 
estiguin en trllmit amb valora
ció favorable. El ministeri la m-

Mésparcsclausuratsa Lleida• La Seu ha precintat un pare que 
es traba a les proximitats del pn re de bombers. S'nfegeix així a 
ah res de les comarques de Lleida com la Granadella o Bossosl, 
que també eis han tancat. 
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bé va establir un termini de 
quaranta-vuil hores perqull 
e ls que tinguin als scus lo
cals prod~tctes sanitaris com 
mascares, equips de PCR per 
al diagnostic, guants, bates, 
solucions hidroalcohbliques i 
dispositius de ventilació me
canica ho posin en coneixe
ment del ministeri. Tnmbé 
per a les empreses que tin
guin capacital productiva 
d'aquests. Va advertir que, 
si s'incompleix, hi haura 
sancions. 

Treballs per 
desinfectar carrers 
d'Aicarras 
IALCARRAs¡ L'ajuntamcnl d'Aicar
rils va portar a terme ah ir tre
balls de desinfecció de carrers 
i pares del municipi per lluitar 
contra el corona virus. Tanma
teix, no hi ha de momenl cap cas 
confirmat en aquesta localitat. 
El consistori va informar que 
es tructa d'un producte innocu 
pera les persones, biodegr¡¡d;~
ble i respectuós amb el medi 
ambient. S'ha de recordar que 
Alm:~celles també va desinfec
tar equipaments la setmana 
passada. 

ÉS NOTÍCIA S 
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DA DES 

LLEIDA CATALUNVA ESPANYA MÓN 

Afectats 
Morts 

36 Afectats 
O Morts 

903 Afectats 
12 Morts 

7.753 Afectats 
288 Morts 

160.992 
6.432 

l la provincia va sumar ahlr dos 
casos més 1 hl ha 202 conflnats, 74 
més que dlssabte. 

1 Catalunya va registrar quatre 
morts més, tots d'lgualada, 1 72 
sanilaris lnfectats. 

1 El nombre de morts pe! corona
virus es va doblar en tot just 24 
hores, la majorla a Madrid. 

l la xlfra d'lnfectats no para de 
m!ixer a nivel! mundial mentre la 
Xina va recuperant-se. 

lnformació sobre el coronavirus al web http://canalsalut.gencat.cat/corona vlru$·1est/ 

L'ajuntament de Lleida suspen 
la zona blava fins a nou avis 
L'alcalde advoca per garantir els serveis essencials per combatre el virus 
ILLEIOAI L'ajuntament de Llei
da va informar ah ir que sus
pcn el servci de zona blava a 
partir d'avui i mcntre duri !'es
tal d'alarma decretal pe! Go
vern central. L'alcalde, Miquel 
Pueyo, va anunci:u aquesta me
sura i va a pe!· lar n la responsa
bilitat de la ciutadania per con
tenir la propagació del Covid-19 
i no col-lapsar el sistema snnito
ri ptíblic. "Quedeu-vos a casa 
i no us preocupeu per la zono 
blavo.. Ccntrem-nos en l'esscn
cial. Combatrc la transrnissi6 
del virus i garantir els serveis 
cssencials", va dir a través de 
les xarxes sodnls. 

Una decisi6 a la qual també 
es va a(egir l'ajuotamcnt de Bar
celona, que va in formar que no 
multara les persones que apar
quin a les zones d'estaciona
ment de ]'orco verda i blava i 
"no puguin pagar", mentrc duri 
el confinament. A més d'nquestn 
mesura, clgovern barcelonfva 
toncar els 148 jardins de In ciu
tat i confinAr més de la meitat 
dcls trcballadors municipals, 
arub mnnteoiment deis serveis 
essencials de neteja, mobili
tat, sanilat, seguretal i ser veis 
socials. 

Respecte a Lleida, Pueyo ja 
va decretar la setmana passada 
el tancament deis equipnments 
municipals i que els treballndors 
de l'administraci6 puguin fer te
lelrebaU. També va clausurareis 

Els carrers d e lli!lda t!$ van buldar ahlr un dla m~s despr~s d i! decl.,ar l'estat d'alarma. 

mercats municipalsexcepte les 
para des que ofereixin productes 
f re seos de fruita i verdura. Al 
seu torn, va nmmciar que no es 
portara a ter me cap tall de sub
ministra menL durant els propers 
quioze dics. 

L'estat d'ala rma a nunciat 
dissabte pe! Govern va decre
tar una serie de rcstriccions en 
matllria de mobilitat ciutadana. 
En aquest sentit, l'Executiu va 

decretar 1i mitar els moviments 
deis ciutadnns a només tres 
suposHs: annr i venir de trc
ballar, comprar menjar o se¡·
veis basics i acudir als ser veis 
d'emergcncia. 

Aixímatcix, indou causes de 
"forr;a major" com visitar fami
Li:~rs dependcnts o en siluació de 
risc. Tnmbé va ordenar cltan
cament de tots els establiments 
que no siguin de primera neces-

sitat o els bars i restaurants que 
ofercixin menjar a domicili, la 
suspensió de l'activitat educa
tiva i els equipaments culturals 
i d'espectacles, a i xf com pren
dre mesures de contenció nls 
llocs de cultc com esglésies o 
mesquites. 

En materia laboral, el Govero 
advoco perqull les cmprcscs 
posin focilitats per fomentar el 
teletreball. 

Vergés anuncia un assaig 
clínic contra el Covid-19 
REDACCIÓ 
¡BARCElONI\1 La consellera de Sa
lut, Alba Vergés, va anunciar 
que :~vui comen9ara a Catalu
nya un assaig clínic per tractar 
el coronovirus. Scgons va expli
car al programa FAQS de TV3, 
és el primer nssaig que es potla 
a terme iservira tant per als ca
sos confirmnts com per als con
tactes. En el cas deis positíus, 
se' ls donara un antiretroviral 
per abaixar la cilrrcgn víricB i 
que, per tant, deixin de trans
metre el virus. Aixf mateix, en 

el cas deis contactes el que bus
carilaquesi assaig és que no pu
guio ~rribar n desenvolupar el 
Covid-19. Segons va assegurar 
Vergés, es tindran dades deis 
resuhats en 21 dies. A més, va 
assenyalar que "poi suposarun 
canvi impo1·tant". "Que Cata
lunya [aci el primer assaig clí
nic cree que és molt important, 
perque nquestes iniciatives, 
dins de lotes les m a les noticies 
que cstcm tcnint, són un punt 
d'esperan~a ," va assenyalar la 
consellera. 
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la Urbana va inte rvenir ah ir per Impedir que un grup d e persones fes un partlt de futbola la pi•~• de les M•gnoll .. de llelda. Actu.,cló ah ir deis Rurals per una barbaco. 

Multes de 100 a 600.000 euros 
Als ciutadans que incompleixin la limitació de moviments a la via pública 11 Primeres sancions 
a locals de Lleida per oferir serveis no autoritzats i controls al carrer 

l. GARC[A 
ILLEIOA 1 El decret d'Estat d'alar
ma aprovat pel Govern espa
nyol preveu sancions en cas 
d'incompliment o resistencia a 
les ordres policia ls que osciHa
rien entre e ls 100 i e ls 600.000 
euros. No s'ha crea! un rcgim 
sancionador específic, perla 
qual cosa e ls agenls aplicaran 
la llei de seguretat ciutadana, 
coocguda com llei mordassa, i 
e l codi penal. La primera esta-

VE'fNS 

Xarxes de col•laborac:ió 
per ajudar gent gran 
• les associacions de ve·ins de 
llelda clutat nan creat grups de 
WnatsApp per poder oferlr aju
da a les persones grans o amb 
problemes de mobllitat durant 
els dles que durl el confinament. 
En poc menys d'un dia ja s'nl nan 
inscrit més de 250 persones i hi 
ha grups establerts al Sec~ de 
Sant Pere, BaiHia, Pardinyes, 
Camp d'Esports, Ciutat Ja rdi, 
Mariola, Escorxador, Zona Alta, 
Clot, Cappont, Centre Historie, 
la Bordeta, Magraners, Horta 1 
llívia. 

bleix multes d'entrc 100 euros 
i 600 euros en els casos llcus 
i de 30.000 a 600.000 euros 
en cls mós grcus, menlre que 
el Codi Penal preveu penes de 
presó d'un a quatre anys en cas 
d'ntemptal a l'autorilal, resis
tencia i desobediencia. 

Els Mossos d'Esquadra i les 
policies locals ja van iniciar 
ahir dispositius de vigilancia 
per cooCirmnr que la ciutada
nia i els establiments complien 

MOBILITAT 

Els treballadors de la Seu 
podran anar a Andorra 
• El ministre portaveu d'Andor
ra, Eric Jover, va assegurar ahlr 
que •no hi haur~ cap tancament 
de fronteres· malgrat les restrlc
ciom de mobilltat que s'apllquin 
a Espanya. Alxl, els treballadors 
fronterers podran anar als seus 
llocs de treball mostrant el per
mfs que els acredita coma tal 
(de fronterer). També garantei
xen la repatriado deis residents 
que slguln a Espanya i vulguin 
tornar a l seu país, la mobllltat 
per causes sanltárles 1 els casos 
de for~a major. 

les lirnitacions establertes a la 
declara ció de l'cstat d'alarma. 
la Guardia Urbana va imposar 
dos sancions administralives 
ahir al moti a dos establiments 
per incompliment. En un cas, a 
un esiabliment hoteler que do
nava servei a persones que no 
eren clientes habituals, la qual 
cosa no esta permesa. i a una 
fleca per fer el scrvei de cafe
tería, quo n només pot vcndre 
aliments essencials, pero no 

M~S NOTICIES 

permetre el consum a l loen!. 
Durant el di;:~, la Urbana va fer 
diversos controls i va informar 
alguns establiments que incom
plien l'estnblert, com permetre 
el servei per emportar quan no
més estll pennes el repartimenl 
n domicili. Perla seua banda, els 
Mossos d'Esquadra van tancar 
quatre locals de lleure nocturn 
a les comarques lleidatnncs. 

Duran! e l din d'nhir les pa
tru lles van ha ver d'actua r en 

Un• familia pusejant pel par< de la Mltjana de Llelda, ahlr. 

d iversos punts de la ciutat per 
incomplimcnts de Jo limitació de 
moviments, com congregar·se 
en places i pares per jugar pnr
tits de futbol o la celebrnció de 
b~rbacoes a l recinte de les Bas
ses d'Aipicat. També va poder 
ve u re's persones, i fins i tot fn
mílies, en bici, corrent opas
sejant a la canalització del riu 
Segre. 

Les patrulles per garantir el 
tancament d'establiments no es-

MEDI AMBIENT 

Poca afluencia als 
pares de la capital 
• Els pares 1 jardlns de Llelda 
clutat van estar majorit~rla
ment buits. No obstant, zones 
com la canalltzacló del Segre o 
el pare de la Mitjana si que van 
tenlr públlc, majoritárlament 
famflles 1 gent que passejava 
les seues mascotes. Val a recor
dar que a causa de la sltuació 
d'emergencia s'ha restringit la 
circulació perla via pública tret 
de per anar a treballar, comprar 
aliments o f~rmacs, visitar faml
llars en situació de risco passejar 
mascotes. 

rcolomina
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·legal' a lsona 1 Conca Delia. 

sencials continuaran durant la 
jornada d'avui, el primer feincr 
després de l'entmda en vigor de 
les mesures resl riclives. 

Pautes d'actuadó 
El ministeri de !'Interior va 

emetre ahiruna ordre en la qua! 
estobleix les pautes d'octuació 
deis cossos poi icials a les seues 
ordres després de l'estal d'alnr
mn. En aquesta ordre es prevc
uen controls pollcinls "fixos i 
mobils" deis diferents cossos 
de seguretat per garantir que 
la ciutadonia complcixen nmb 
la limitació de moviments. Els 
controls es faran al carrer, a 
la carretera i en e ls mitjans de 
transport. 

Així mateix, el decret esta
bleix que e ls membres de les 
Forces A rmndes passen a ten ir 
caracler d'agenls de l'autorital. 
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El govern rectifica i ordena que 
tanquin totes les perruqueries 
El sector a Lleida hav ia amenac;at de clausurar les portes coma mesura de prevenció 
11 Només podran prestar servei a domicili a les persones grans 

s.c.o. 
1 LlEIDA 1 El president del Govem, 
Pedro Sánchez, va rectificar 
la decisi6 adoptada dissabte i 
va decid ir incorporar el tanca
rnent de les pcrruqueries a les 
restriccionsque introdneix !'es
tal d'a larma vigent a Espanya, 
pero permetrñ que aquest ser
vei es pugui prestar a les per
sones grans als seus do micilis 
per h igiene. Va ser després de la 
v ideoconJercncia mnb els presi· 
denls autonomics que Sánchez 
va rect ificar aques ta mesura 
quan va escoltar cls suggeri
ments deis presidcnts a utono
mics. Va ser la presidenta ma
drilenya, Isabel Dfaz Ayuso, la 
que va fer aquesta sol·licitud a 
Sánchez en aquesta reunió a 
l'entendre que els prolessionals 
d'aquest sector, "tan nombrós 
o Madrid", i q ue han d'csta r 
"pell a mb pell en contacte amb 
clients" haguessin d'acudir a 
treballar. 

Al trabar flex ibilitat en el 
pr-esident, O faz Ayuso es va an
ticipar i va anunciar en un tuit 
que les perruqucrics de Madrid 
tanc.1 rien a partir d'aquest di
lluns, un anunci que va generar 
molestar a l'Exccutiu. 

Arran d 'aquest a nunci , el 
ministre de Sanital, Salvador 
l ila, va recordar a Ayuso que 
només el Govem Central pot 
prendre mesures d'aquest ti
pus en la situoció actual. No 
obstan!, l'Executiu va fer ex
tensiu l'anunci de Madrid a la 
resta del territori menys de 24 
hores després que anunciés el 
tancamenl de les perruqueries. 
Aixf, la prestació de ser veis de 
perruquerin només es mnntin
dra en el conjunt del país "n 
domicili, per garantir l'atenció 
i h igiene de les persones més 
vu lnerables", que va ser el mo· 
tiuque va portar e l Govern a 

Record de vendes de SE<iRE • La situaci6 excepciona 1 d'aquests 
di es va provocar que passejar e l gos o anar a comprar el diari 
fossin de les poqucs activitats que es van poder du r a tcrmc a h ir. 
A la imatgc, un veí de Tarrcga compra SEGRE e n u n quiosc. 

M~S NOTICIES 

RELIGIÓ 

Les esglésies no taran 
misses fins a nou avis 

decidir que aquesls negocis es 
mantinguessin oberls sota !'es
tal d'a larma. L'anunci de man
te nir oberles les perruqueries 
va generar molles critiques al 
scctortambé a Lleida. Una re
presentan! de les perruqueria 
de Mollerussa, Pilar Masber
nat, va recalcar que "els ser
veis essencials paguen un 8 
per cent d ' IVA menl re que les 
pcn ·uqueries paguen un 21%, 
si aro som un scrvci esscocia l, 
que ens abaixin els impostas". 
Masbernat tambéva recalcare! 
risc que podio su posar per als 
treballadors del sector "tant en 
l'ambit sanitari corn el laboral, 
per·que estarícm pnrlant d'aco
m iadamcnts". Pcraixo, malgral 
que el govem finalment va rec
tificar, Masbernal va avan<;ar 
que " les perruqucrics de Mo· 
llerussa no obri rem". 

OCUPACIÓ 

Denuncien que no els 
ofereixen el teletreball 

La pa rtl>qula de TArrega va penjar cartells dlent que no celebrarla ni mlsses ni enterraments per ara. 

• La majoria deis centres de 
culte de la provincia han tancat 
les portes 1 han anunciar que no 
celebraran ni mlsses fins a nou 
avis, com a Tarrega (foto). Per la 
seua part, la Conferénda Episco
pal va demanar fa dies que els 
funerals es fessin amb el minim 
de públic possible 1 només amb 
els familiars directes. D'altra 
banda, la comunitat musulmana 
lbn Hazm de Lleida va anunciar 
que no celebraran cap rés co
munitarl m entre durll'estat de 
d'emerglmcia. 

• El sindical CGT va denunciar 
ahlr que als t reballadors de la 
firma Atento, una empresa de 
teieoperadors lla seu de la qua! 
és a Pardinyes, no se'ls ha ofert 
la posslbllitat de treballar des de 
casa. Critiquen que en aquesta 
oficina •som més de dos·cen
tes persones amb mig metre de 
separacíó entre cada una• i que 
"l'uníca mesura aplicada per la 
direccí6 ha es tal tancar la sala 
de descans on mengem". Peral
x6, demanen que se'ls facllítl el 
teletreball. 

rcolomina
Resaltado


	S202003161

