
Els municipis del Pirineu lleidatà 
preparen amb “optimisme” l’inici  
de la fase 1 del desconfinament
A partir de dilluns reobriran alguns equipaments municipals i 
els bars i restaurants podran treballar amb les terrasses al 50%
Lleida
GENÍS CASANOVAS/ACN
A partir d’aquest dilluns 11 de 
maig, els municipis de la regió sa-
nitària de l’Alt Pirineu i l’Aran en-
traran a la fase 1 de desconfina-
ment, juntament amb les regions 
de les Terres de l’Ebre i el Camp 
de Tarragona.

Els consistoris d’aquesta regió 
es preparen a contrarellotge per 
adaptar-se a la nova situació, re-
obrint alguns equipaments muni-
cipals i, alguns d’ells, reformulant 
el model de terrasses de bars i 
restaurants perquè aquests pu-
guin reobrir respectant la nova 
normativa, la qual només els per-
met treballar a la terrassa i amb 
l’aforament d’aquesta a un 50 
per cent. Tot i així, els alcaldes és 
mostren “optimistes”, com, per 
exemple, el de Vielha, Juan An-
tonio Serrano el qual creu que 
és “una oportunitat per tornar a 
tirar endavant” i considera que 
“aquesta vegada els pobles del Pi-
rineu i l’Aran som uns privilegiats i 
ho hem d’aprofitar”.

A Vielha reobriran alguns es-
pais municipals com el tanatori 
o la biblioteca, però altres com 
el palau Palau de Gel es queda-
ran tancats tot i poder obrir, ja 
que “amb les limitacions d’afora-
ment que hi ha no tindria sentit”. 
De fet, Serrano creu que molts 
restauradors i petits comerciants 
optaran per seguir tancats: “Som 
una ciutat molt turística, i si po-
dem obrir els bars i restaurants 
però no tenim turistes que hi va-
gin no sortirà a compte tenir-los 
oberts”.

L’Ajuntament de Tremp, per la 
seva part, es va reunir divendres 
amb propietaris de bars i restau-
rants per oferir-los ampliar l’espai 
de les seves terrasses i per infor-
mar-los que es canviarà l’orde-
nança municipal que les regula: 
“Abans es cobrava per metres uti-
litzats, però ara només és cobra-
rà pel tant per cent d’aforament 

La majoria d’hotels veu “impossible” que 
compensi obrir dilluns amb les restriccions
Malgrat que ja podran obrir portes dilluns, la majoria d’establiments turísitcs del Pirineu asseguren 
que encara no els compensa tornar a la feina, i esperaran a més endavant. Des de la Federació 
d’Hostaleria no tenen constància de l’obertura de cap establiment de cara aquesta setmana. De fet, 
el propietari de l’Hotel Avenida de la Seu d’Urgell, Miquel Àngel Sànchez, diu que “no té massa 
sentit” fer-ho, més enllà del servei que presta als treballadors d’empreses de serveis essencials.

que puguin tenir, és a dir, ara no-
més pagaran el 50 per cent del 
que pagaven abans” va explicar 
l’alcaldessa Maria Pilar Cases a LA 
MAÑANA. 

Tremp també esta pendent de 
rebre més material sanitari i unes 
mampares protectores per poder 
reobrir altres espais municipals, 

com la biblioteca, durant la set-
mana. 

El mateix tenen pensat fer a 
Pont de Suert, on l’alcalde Jose 
Antonio Troguet espera que “tin-
guem totes les mesures a punt 
durant la setmana per poder obrir 
la biblioteca”. Troguet també re-
coneix que “em posat facilitats 

als bars i restaurants per ampliar 
terrasses, però molts no veuen vi-
able obrir”, però confia en que “la 
tornada a la normalitat sigui una 
oportunitat per recuperar l’activi-
tat del petit comerç”. 

Tots tres consistoris també re-
corden que cal “seguir alerta” per 
tal d’evitar possibles rebrots. 

BARS I RESTAURANTS
Podran reobrir els bars i 
restaurants, però només 
podran atendre als 
clients a les terrasses 
i aquestes només 
podran treballar amb 
un 50% de l’aforament 
i amb un màxim de 10 
persones per taula. 
Alguns ajuntaments ja 
han ampliat permisos i 
canviat normatives per 
facilitar la obertura. 
També s’evitarà l’ús de 
cartes i altres elements 
d’ús comú
PETIT COMERÇ
Podran reobrir els 
comerços amb una 
superfície igual o 
menor als 400 metres 
quadrats. El aforament 
ha de reduir-se al 30% 
i els clients han d’estar 
separats per dos metres. 
En cas de que no es 
pugui mantenir aquesta 
distància, s’haurà 
d’entrar d’un en un. 
També s’ha de reservar 
un horari prioritari per 
majors de 65 anys.
MERCATS MUNICIPALS
Els mercats municipals 
tenen permís per tornar 
a obrir però queda en 
mans de cada consistori 
decidir si es posa en 
funcionament o no. 

LA FASE 1

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19
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La fase 1 de la desescalada, per-
met l’obertura de museus sense 
superar el terç del seu aforament, 
i de biblioteques, però en aquest 
cas només les sales de lectura i 
per al servei de préstec i devo-
lució. A més, aquesta nova fase 
també permet celebrar actes i es-
pectacles amb un terç de l’afora-
ment i amb un màxim de 30 per-
sones en el cas de recinte tancat i 
de 200 en espais oberts. Sempre, 

però, amb el públic assegut. Per 
accedir a un acte o espectacle, 
s’haurà de marcar al terra el dis-
tanciament entre persones i, per 
entrar al recinte, s’haurà de fer 
de forma esglaonada i per fran-
ges horàries, el mateix criteri que 
haurà de seguir el públic per a la 
sortida quan acabi l’espectacle.

A les biblioteques no es po-
dran dur a terme activitats cul-
turals ni tampoc es podran fer 

servir les sales d’estudi ni els or-
dinadors. Tampoc es permetrà 
fer préstecs entre biblioteques i 
cada cop que un usuari torni un 
llibre, aquest es dipositarà en un 
espai apartat i almenys haurà 
d’estar en quarantena durant 14 
dies. A les zones d’accés, s’hi ubi-
caran gels i desinfectants, i també 
s’hauran de fer marques al terra 
per indicar els recorreguts que 
hauran de seguir  els usuaris. 

Museus i biblioteques podran obrir en 
fase 1 amb un terç de l’aforament total

La consellera de Salut, Alba Ver-
gés, va assegurar que no espera-
ran 15 dies per proposar que la 
regió sanitària de Barcelona ciu-
tat passi a la fase 1 de desesca-
lada. “Ho podem mantenir per 
les dades sanitàries que veiem 
ara”, va dir en una entrevista al 
diari Ara. 

Vergés, però, va remarcar 

que hi ha “altres dades més 
enllà de les sanitàries, especial-
ment la mobilitat”, i que s’està 
treballant amb l’oficina conjunta 
que s’ha creat amb l’Ajuntament 
de Barcelona. 

En paral·lel, la consellera cal-
cula en 43.000 euros de mitjana 
el cost econòmic d’un pacient de 
coronavirus a l’UCI.

Vergés no esperarà 15 dies per 
proposar que Barcelona passi 
a la fase 1 del desconfinament

Els hotels i allotjaments turístics 
podran obrir totes les habita-
cions, sense límit d’aforament. 
A més, se’ls permetrà oferir el 
servei de bar i restaurant, però 
només en podran fer ús els 
clients. El que no es podrà utilit-
zar són els espais comuns, com 
ara la piscina, l’spa, el gimnàs o 

la discoteca. Aquests són alguns 
dels detalls de l’ordre ministerial 
publicada al BOE pel que fa a la 
fase 1 de desescalada. Una fase 
que no permet la mobilitat fora 
de la regió sanitària si no és per 
motius sanitaris o laborals. Per 
tant, això limitarà molt la capaci-
tat d’ocupació dels allotjaments.

Hotels i allotjaments turístics 
podran obrir totes les seves 
habitacions durant la fase 1

Els gimnasos podran 
tornar a obrir a partir 
d’aquest dilluns però 
amb cita prèvia
Els gimnasos públics i privats 
podran obrir amb cita prèvia en 
aquells territoris que dilluns ja 
entren en la fase 1. Les classes 
seran individuals, sense contac-
te físic i, com a mínim, s’haurà 
de deixar dos metres de distàn-
cia entre entrenador i usuari. A 
més, els centres hauran d’evi-
tar l’acumulació de persones.

Enterraments i 
vetlles, permesos 
però amb un màxim 
de 15 assistents
Segons va informar ahir el Go-
vern espanyol, als municipis 
on a partir de dilluns estiguin 
en fase 1 es podran celebrar 
vetlles i enterraments. Sempre 
serà amb un màxim de 15 per-
sones als espais oberts i 10 als 
tancats, a banda de la persona 
que s’encarregui de l’ofici en 
cas de ritual religiós. 

Centres educatius 
i universitaris, 
oberts per tasques 
administratives

Els centres educatius i les uni-
versitats podran obrir en aque-
lles regions que estiguin en fase 
1 per fer funcions administrati-
ves. Serà responsabilitat de ca-
da director determinar el per-
sonal docent i auxiliar necessari 
per fer aquestes tasques. Entre 
aquestes funcions, s’inclou la 
preinscripció escolar.

El llocs de culte 
podran obrir 
amb un terç de 
l’aforament 

Els llocs de culte podran obrir 
en aquelles regions sanitàries 
en fase 1 amb un aforament 
que no superi el terç. Es re-
comana l’ús de la mascare-
ta i abans de cada celebració 
s’hauran de desinfectar els es-
pais. No es permetrà l’ús d’ai-
gua beneïda i les ablucions ri-
tuals s’hauran de fer a casa.

L’oferta de transport 
públic serà d’entre 
el 80 i el 100% als 
territoris en fase 1 

El Govern adequarà l’oferta de 
transport públic a partir de di-
lluns, quan es preveu un aug-
ment de la demanda coinci-
dint amb l’inici de la fase 1. En 
aquests territoris, l’oferta serà 
d’entre el 80 i el 100% en fun-
ció de si és hora punta o no. 
Aquests seran també els per-
centatges que per la fase 2.
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Sánchez apel·la a la 
“responsabilitat” 
dels ciutadans per 
evitar un rebrot

Simón alerta: “si 
algú es pren això 
com una carrera hi 
haurà un rebrot”

El president espanyol, Pedro 
Sánchez, va apel·lat a la “res-
ponsabilitat” i l’”esforç” de la 
ciutadania que a partir de di-
lluns entrarà en la fase 1 de 
desconfinament per evitar que 
es propagui el coronavirus i hi 
hagi un rebrot. Sánchez va ad-
vertir que el confinament dut a 
terme fins ara “servirà de poc si 
no s’acompanya de l’esforç res-
ponsable de cada persona”. 

El director del Centre de Coor-
dinació d’Alertes i Emergències 
Sanitàries, Fernando Simón, va 
alertar aquest dissabte sobre 
les presses i les queixes d’algu-
nes comunitats autònomes per 
passar a la fase 1 de desesca-
lada. “Si algú es pren això com 
una carrera estarà equivocat, 
es prendran decisions de forma 
equivocada i hi haurà el temut 
rebrot”. 

El Govern rectifica i es podrà 
anar a les segones residències 
de la mateixa àrea sanitària
Els ajuntaments dels Pirineus ho consideren “positiu”

Lleida
ACN/REDACCIÓ 
El govern de Pedro Sánchez ha 
rectificat i, finalment, permetrà 
els desplaçaments a segones resi-
dències si són dins de la mateixa 
regió sanitària en aquells terri-
toris que dilluns entrin en fase 
1. Després que ahir al matí fonts 
del govern espanyol assegures-
sin que no es podien fer aquest 
tipus de desplaçaments per la 
mobilitat que representarien, al 
migdia i en roda de premsa, Pe-
dro Sánchez, ho va contradir. Més 
tard, fonts del govern estatal van 
explicar que l’ordre s’ha avaluat 
de nou i que, finalment, s’havia 
decidit permetre aquests tipus de 
desplaçaments. La fase 1 també 
permet els desplaçaments dins la 
mateixa zona per anar a hotels o 

FOTO: ACN / Es permet la mobilitat dins la mateixa regió sanitària

allotjaments turístics.
L’alcaldessa de Tremp ho troba 

“coherent”, ja que “no té sentit 
que una persona de Tremp pu-
gui anar a un restaurant de Espot 

i després no s’hi pugui quedar a 
dormir”. Des del consistori de Vi-
elha esperen que la mesura per-
meti pal·liar “mínimament” la fal-
ta de turistes.
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GANADO CRUZADO PRECIO DIF.

Añojo (hembra) 180-240 kg

E SUPER EXTRA 4,03 -0,03

U EXTRA 3,84 -0,03

R PRIMERA 3,64 -0,03

O SEGUNDA 3,20 -0,03

Añojo (hembra) 241-270 kg

E SUPER EXTRA 3,97 -0,03

U EXTRA 3,78 -0,03

R PRIMERA 3,58 -0,03

O SEGUNDA 3,14 -0,03

Añojo (hembra) 271 kg

E SUPER EXTRA 3,83 -0,03

U EXTRA 3,66 -0,03

R PRIMERA 3,41 -0,03

O SEGUNDA 2,84 -0,03

Añojo (macho) - de 330 kg

E SUPER EXTRA 3,98 =

U EXTRA 3,83 =

R PRIMERA 3,57 =

O SEGUNDA 3,44 =

Añojo (macho) 331-370 kg

E SUPER EXTRA 3,85 =

U EXTRA 3,66 =

R PRIMERA 3,50 =

O SEGUNDA 3,40 =

Añojo (macho) + de 371 kg

E SUPER EXTRA 3,72 =

U EXTRA 3,59 =

R PRIMERA 3,38 =

O SEGUNDA 3,11 =

Vacas

200 KG CANAL S/C -

- - -

300 KG CANAL S/C -

- - -

350 KG CANAL S/C -

GANADO FRISÓN
Terneros - de 200 kg

PRIMERA Y SEGUNDA 3,24 =

- - -

Terneros + de 220 kg

PRIMERA 3,40 =

SEGUNDA 3,28 =

Precios de compra de ganado en peso canal 
expresado en euros/kg/canal. (R) Regularización

FORRAJES DESHIDRATADOS PROTEÍNA HUMEDAD PRECIO DIFERENCIA

Granulado Alfalfa 1a. 17-18% 10-12% 205,00 =

Granulado Alfalfa 2a. 15-16% 10-12% 190,00 =

Balas deshidratadas Extra >18% 12-14% 225,00 =

Balas deshidratadas 1a. 17-18% 12-14% 215,00 =

Balas deshidratadas 2a. 15-16% 12-14% 195,00 =
Deshidratados: precio de venta industria. Euro/Tonelada. En rama: precio de compra al productor, sin portes. Cotizaciones 
referidas a pago a 30 días, en posición fábrica. (R): regularización

CEREALES Y PIENSOS CALIDAD TIEMPO POSICIÓN PRECIO

Trigo nacional Panificable Disponible Scd Lleida 204,00

Trigo nacional Forrajero Disponible Scd Lleida 198,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Disponible S/ Tarr/almacén 201,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Junio S/ Tarr/almacén 201,00

Trigo importación PE 72 Forrajero UE Agosto-diciembre S/ Tarr/almacén 188,00

Cebada nacional PE 64+ Disponible Scd Lleida 170,00

Maíz Lleida Disponible Scd Lleida 180,00

Maíz Importación Disponible  S/ Tarr/almacén 176,00

Colza en grano 42% - Disponible Scd Tàrrega 330,00

Centeno - Disponible S/ Tarr/almacén 172,00

Sorgo Importación Disponible S/ Tarr/almacén 190,00

Guisantes Importación - S/ Tarr/almacén -

Harina de soja Importación 47% Disponible S/ Barna/almacén 335,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible Sco. Tàrrega 190,00

Harina de girasol Integral 28% Disponible S/ Tarr/almacén -

Harina de girasol Alta proteína 34-36% Disponible S/ Tarr/almacén 234,00

Harina de colza 00 - Disponible Sco. Tàrrega 280,00

Harina de colza 00 Importación Disponible S/ Tarr/almacén -

Pulpa de remolacha Importación Disponible S/ Tarr/almacén 186,00

Grasa animal UE 10-12% Disponible Scd Lleida 590,00

Grasa animal Nacional 3-5% Disponible Scd Lleida 635,00

Aceite de soja Crudo Disponible S/Barna/extrac. 650,00

Fosfato monocálcico Granel Mayo Scd Lleida 450,00

Fosfato bicálcico Granel Mayo Scd Lleida 380,00

Salvado de trigo Hoja/granel Disponible Sco Lleida 208,00

Salvado de trigo Harinilla/granel Disponible Sco Lleida 178,00

Salvado de trigo Cuarta/granel Disponible Sco Lleida 167,00
Euro/tonelada a 30 días, (P) previo, (T) tolva, (*) contado (**) pago a 15 días. Sc/Scd/Sco: sobre camión /destino/ origen 

GANADO PARA 
CEBO

ORIGEN 
ESPAÑA

ORIGEN 
FRANCIA

ORIGEN 
ALEMANIA

MACHO FRISÓN
50 KILOS 100 (=) 100 (=) 120 (=)

55 KILOS 120 (=) 130 (=) 145 (=)

60 KILOS 140 (=) 150 (=) 160 (=)

HEMBRA FRISONA

40-45 KILOS - - -

45-50 KILOS - - -

60 KILOS 55 (=) - 75 (=)

MACHO CRUZADO

55-60 KILOS 390 (=) 335 (=) -

60-65 KILOS 430 (=)  415 (=) -

65-70 KILOS 470 (=)   455 (=) -

HEMBRA CRUZADA

50-55 KILOS 145 (=) 165 (=)

55-60 KILOS 175 (=) 215 (=) -

60-65 KILOS 215 (=) 255 (=) -

BRUNO
(M) 60-65 KILOS - - -

(M) 70 KILOS - - -

(H) 60-65 KILOS - - -

(H) 65-70 KILOS - -

PORCINO  KG/VIVO DIF.

CERDO SELECTO 1,302 -0,053

CERDO DE LLEIDA 1,290 -0,053

CERDO GRASO 1,278 -0,053

CERDA 0,530 -0,10

LECHÓN 20 K 41,00 -6,00

OVINO PRECIO DIF.

CORDERO DE 19 A 23 KG 2,60 =

CORDERO DE 23,1 A 25 KG 2,50 =

CORDERO DE 25,1 A 28 KG 2,45 =

CORDERO DE 28,1 A 34 KG 2,30 -0,05

CORDERO DE 34 KILOS Y MÁS 2,55 -0,05

OVEJAS DE VIDA 75,00 =

DESHECHO PRIMERA 0,70 =

PIEL FINA DEL PAÍS 6,00-6,50 =

PIEL CRUZADA 2,50-3,00 =

* Euros tonelada. ** Euros unidad 

Los precios de industria son euros/tonelada. Precios 
referidos a primera calidad, sin envase. Cotizaciones 

fijadas según el reglamento de mercado

FRUTA MÍN. MÁX.

MELOCOTÓN   
Amarillo Calibre 73+ - -
Amarillo Calibre 70+ - -
Amarilla Calibre AA - -

NECTARINA
Amarilla Calibre A - -
Blanca Calibre B - -
Blanca Calibre A - -

PARAGUAYO
Paraguayo Calibre B - -
Paraguayo Calibre A - -

PERA
Blanquilla 58+ - -
Devoe 60+ 40 45
Conférence 60+ 85 95
Alejandrina 65+ 40 50

MANZANA
Gala 65+ >70% color 35 45
Gala 70+ >70% color 50 60
Golden 70+ 35 40
Golden 75+ 40 45
Rojas 70+ 35 40
Granny 70+ 40 45
Fuji 70+ <70% color - -
Fuji 70+ >70% color - -

INDUSTRIA
Melocotón cremogenado - -
Pera 90 100
Manzana 90 100
Melocotón/nectarina - -
Melocotón cremogenado  - -

LONJA DE MERCOLLEIDA

LONJA DE MERCOLLEIDA COTIZACIONES DEL 4 AL 10 DE MAYO DE 2020

La campanya solidària de Circuit 
Urgellenc recapta 7.000 euros 
per mitjà del micromecenatge
L’empresa destinarà les entrades a entitats benèfiques

Circuit Urgellenc va 
arribar ahir al mínim de 
7.000 euros recaptats 
en la campanya de 
micromecenatge en l’àmbit 
estatal, en què s’ofereix al 
públic comprar entrades 
solidàries que aniran 
destinades a entitats 
benèfiques.

LINYOLA
REDACCIÓ
La iniciativa, que es desenvolu-
pa a través de la plataforma Go-
teo.com, ha tingut un gran èxit.. 
La venda d’entrades a través dels 
abonaments estarà disponible 
fins a finals de maig a les platafor-
mes de Circuit Urgellenc. Algunes 
de les entitats que es beneficia-
ran d’aquesta iniciativa seran les 
associacions Estel de Balaguer, 
Aprodisca de Montblanc, Amisol 
de Solsona, Crisàlida de Campo-

FOTO: C. Urgellenc / L’actiru Andrea Trepat dóna suport a la campanya

rrells i l’associació Alba de Tàrrega 
o Tremp. Fins ara, han participat 
158 cofinançadors, que han com-
prat 1.400 entrades, que es repar-
tiran entre els monitors i els parti-
cipants dels tallers ocupacionals.

Circuit Urgellenc continua la 
campanya solidària ‘I love cine de 
poble’, amb el suport de persona-
litats, en què vol activar la compra 
d’entrades anticipades amb grans 
descomptes en format paquet.

El Patronat del Corpus de Lleida, 
donada la situació i context sanita-
ri, ha decidit suspendre l’edició de 
les festes tradicionals de la diada 
de Corpus a Lleida, que s’havia de 

celebrar el 14 de Juny a la ciutat de 
Lleida. L’entitat valora en tot cas de 
realitzar alguna jornada festiva du-
rant les festes de la tardor, amb els 
elements tradicionals del seguici.

El Patronat del Corpus suspèn 
la festa a causa del Covid-19 

FOTO: Patronat Corpus / Imatge d’arxiu de l’edició de l’any passat
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