
nocturn. A banda d’aquestes me-
sures, la normativa contempla 
altres novetats com ara la sorti-
da permesa de tots els residents 
d’una casa –fins ara només podia 
sortir un adult amb tres menors– i 
els mercats a l’aire lliure. 

Això vol dir que, a partir d’ahir, 
tot i continuar en fase 1 de deses-
calada s’adopten més mesures de 
relaxament. Unes mesures que 
fins ara les gaudien els municipis 

de menys de 5.000 habitants. 

MENYS DE 5.000 HABITANTS

No obstant això, el nou requi-
sit de la densitat de població, en 
aquest cas, també hi influeix. És a 
dir, els que tinguin menys de 5.000 
habitants i una densitat inferior 
a 100 persones per quilòmetre 
quadrat podran gaudir d’aquestes 
noves mesures. En són exemple 
Bellvís, Torres de Segre i Aitona. 

Ara bé, els que tinguin una den-
sitat superior a les 100 persones, 
només podran continuar gaudint 
de les sortides sense franja, però 
no estarà permès el consum a l’in-
terior dels bars. Un exemple d’ai-
xò és la comarca del Pla d’Urgell, 
on municipis com el Palau d’An-
glesola, Golmès, Barbens i Fon-
darella continuaran sense franges 
horàries però, com que tenen una 
densitat de població superior a 
les 100 persones per quilòmetre 
quadrat, no podran acollir-se a les 
noves normes. 

La publicació al BOE d’aques-
ta normativa va agafar bona part 
de l’hostaleria desprevinguda, 
alguns dels quals van optar per 
obrir només la terrassa a l’espera 
de tenir més concrecions al res-
pecte. Mentrestant, els que no 
compleixen els requisits hauran 
d’esperar. 

El 97% dels municipis de Lleida ja 
no tenen franges horàries i els bars 
poden obrir l’interior dels locals
La mesura beneficia aquells amb una densitat inferior a les 100 
persones per quilòmetre quadrat i amb menys de 10.000 habitants

A l’interior 
dels bars es 
permet un 
aforament del 
40 per cent

Lleida
JUDIT CASTELLÀ
Els municipis que tinguin menys 
de 10.000 habitants i una den-
sitat inferior a 100 persones per 
quilòmetre quadrat ja no tenen 
franges horàries per poder sortir 
i els bars poden obrir el seu inte-
rior. Així consta a la normativa de 
flexibilització del desconfinament 
publicada al BOE, que va agafar 
per sorpresa bona part de l’hos-
taleria. 

A la demarcació de Lleida, 
aquesta mesura beneficia al 
“97% dels municipis i a més del 
54% de la població”, segons el 
subdelegat del govern espanyol a 
Lleida, José Crespín. Tot i que la 
mesura de relaxar el confinament 
als municipis inferiors a 10.000 
habitants ja va ser anunciada 
per Pedro Sánchez el passat diu-
menge, la nova norma contem-
pla un altre requisit important: la 
densitat de població, que ha de 
ser inferior a 100 persones per 
quilòmetre quadrat. En aquest 
sentit, de tot el territori de les 
comarques de Lleida, només 23 
municipis no compleixen els re-
quisits establerts, la gran majoria 
dels quals per superar la densitat 
de població, entre ells Cervera, 
Guissona, Torrefarrera, Bellpuig, 
Alfarràs i Rosselló (es detalla la 
llista completa de municipis a les 
claus) i la resta perquè tenen més 
de 10.000 habitants: Lleida, Mo-
llerussa, la Seu d’Urgell, Balaguer 
i Tàrrega. 

La resta de municipis complei-
xen amb els dos requisits i ja no 
tenen franges horàries per sortir 
al carrer i els bars poden obrir 
el seu interior. Això sí, amb con-
crecions: només es pot consumir 
a les taules, no a les barres, i hi 
ha un aforament màxim del 40%. 
De la mateixa manera, es manté 
el 50% d’aforament a les terras-
ses. Cal tenir en compte, però, 
que aquesta norma no s’aplica ni 
en discoteques ni en locals d’oci 

FOTO: ACN / Bellpuig és un dels municipis que no compleix el requisit de densitat de població de la norma

S’habilita ara 
la sortida 
de tots els 
residents d’una 
mateixa casa

MÉS DE 10.000 
HABITANTS 
Lleida, Mollerussa, la 
Seu d’Urgell, Balaguer 
i Tàrrega tenen més de 
10.000 habitants, és a 
dir, continuen com fins 
ara: franges i els bars 
només amb terrasses.
DENSITAT SUPERIOR
Cervera, Guissona, 
Almacelles, Alpicat i 
Bellpuig tenen menys de 
10.000 habitants però 
una densitat superior 
a la permesa, per tant, 
continuen com fins ara.
MENYS DE 5.000 
Torrefarrera, Alcoletge, 
Rosselló, Alfarràs, 
Albatàrrec, el Palau 
d’Anglesola, Golmès, 
Benavent de Segrià, 
Puigverd de Lleida, 
la Fuliola, Vilanova 
de Segrià, Barbens i 
Fondarella tenen menys 
de 5.000 habitants però 
superen la densitat, per 
tant, continuaran sense 
franges però els bars no 
podran obrir. 
DENSITAT INFERIOR
Les Garrigues, l’Alta 
Ribagorça, la Vall d’Aran, 
els Pallars i la Cerdanya 
lleidatana són les 
comarques en què tots 
els municipis compleixen 
els requisits. 

QUI POT FER QUÈ?
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“Des de l’ajuntament van fer 
un ‘bando’ i en pic me’n vaig 
assegurar, vaig obrir a dins”
L’Hostaleria diu que les mesures de relaxació són 
“benvingudes” però “cal analitzar la lletra petita”
Les Borges Blanques
JUDIT CASTELLÀ
La nova normativa agafava per 
sorpresa part de l’hostaleria de 
la demarcació de Lleida com és 
el cas de la Rosa Vicente, propi-
etària d’un bar als Omellons, que 
va decidir finalment només obrir 
la terrassa, tot i tenir-ho tot pre-
parat. “Com que no ho sabíem, 
només obrirem la terrassa”, ex-
plicava. Per contra, qui sí que va 
obrir va ser el bar Kanandreu, de 
les Borges Blanques. El seu pro-
pietari, l’Andreu, tornava a obrir 
dilluns la terrassa després de dos 
mesos amb l’establiment tancat, 
sense cap ingrés i amb “l’angoi-
xa i la incertesa” imperant com a 
sentiment. L’Andreu fa quaranta 
anys que es dedica a la professió 
i es desviu per ella: “M’apassio-
na i ho gaudeixo molt”, confessa 
però, en mig d’una pandèmia, les 
preocupacions guanyen espai a la 
passió i ara “només treballes per 
poder pagar”. 

Després dels primers dies 
servint a la terrassa, ahir al ma-
tí l’Ajuntament de les Borges va 
emetre un bando en què comu-
nicava la normativa i “quan me’n 
vaig assegurar, vaig decidir obrir 
a dins”, afirma. S’ha estudiat to-
tes les mesures i les detalla amb 
exactitud: “Només poden con-
sumir a les taules o a la terrasa, 

FOTO: Núria García/ L’Andreu és un dels propietaris que va decidir obrir l’interior del seu local  

no a la barra”. L’Andreu preveu 
un futur “preocupant” perquè 
els canvis “són molt recents”. En 
aquest mateix sentit s’expressa-
va ahir el president de la Federa-
ció d’Hostaleria de Lleida, Josep 
Castellarnau, que es mostrava 
satisfet amb les mesures però 
amb cautela. “Totes les mesures 

de relaxament són benvingudes 
però caldrà llegir la lletra petita”. 
En aquest sentit, de la lletra petita 
en destaca la densitat de pobla-
ció i que les principals capitals de 
comarca no podran obrir. “Ho po-
dran fer aquells municipis petits 
on no hi ha gent, però les ciutats 
on sí que n’hi ha, no”. És per això 

que el president de la Federació a 
Lleida recorda el cas del Pirineu: 
“Allà tots poden obrir però la ma-
joria no ho ha pogut fer perquè 
no hi ha gent”. En aquest sentit, 
Castellarnau torna a reclamar que 
es permeti més mobilitat i qualifi-
ca de “frustrant” que les mesures 
es donin a conèixer en poc temps.
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Dubtes entre els 
hotelers i Josep 
Ibarz lamenta   
falta d’informació

Satisfacció a Tremp 
per l’eliminació 
de les franges tot i  
que “arriba tard”

Solsona demana 
tenir en compte la 
baixa incidència 
del virus al poble

Almacelles és un dels municipis 
que té menys de 10.000 habi-
tants però que supera la den-
sitat de població per quilòme-
tre quadrat permesa i que, per 
tant, no es pot acollir a la nova 
normalitat. Ahir al matí, però, 
hi havia incertesa entre els 
hotelers sobre si podien obrir, 
fet que els va portar a consul-
tar-ho a l’ajuntament. L’alcalde 
del municipi, Josep Ibarz, va 
lamentar que “ens ha arribat 
poca informació de la norma” 
i, en tot cas, “ho veiem insufi-
cient”. 

L’alcaldessa de Tremp, Maria Pi-
lar Cases, va valorar ahir “molt 
satisfactòriament” l’elimina-
ció de les franges horàries per 
sortir a passejar o fer esport en 
municipis de fins a 10.000 habi-
tants. Tot i això, l’alcaldessa va 
lamentar que la mesura “arriba 
tard”.

Solsona és un municipi amb 
uns 9.000 habitants i una den-
sitat de més de 500 hab/km2. 
La matemàtica els situa fora i 
l’alcalde del municipi, David Ro-
dríguez, creu que també s’hau-
ria de tenir en compte la inci-
dència del virus, que a la ciutat 
és “molt baixa”.

Les autoescoles del Pirineu de 
Lleida mantindran la persiana 
abaixada de forma indefinida 
encara que dilluns entrin en la 
fase 2 i ja se’ls permeti obrir. 
Segons denuncia el president 
de l’Associació d’Autoescoles 
de Lleida, Raül Viladrich, la re-
estructuració de la DGT ha fet 
que la meitat dels examinadors 
s’hagin de traslladar a fer feines 

administratives per cobrir les 
vacants dels administratius de 
més de 60 anys o amb fills a 
càrrec que encara no es rein-
corporaran. “Passar de 7 a 3 
examinadors a la demarcació és 
insuficient per cobrir la deman-
da d’exàmens”, explica. Dels 7, 
2 no es poden reincorporar per-
què 1 té fills a càrrec i l’altre és 
major de 60 anys.

Les autoescoles del Pirineu 
continuaran tancades per 
la falta d’examinadors

L’Ajuntament de Lleida va apro-
var ahir provisionalment sus-
pendre de forma transitòria 
l’aplicació de l’ordenança fiscal 
sobre ocupació de l’espai pú-
blic, des del 18 de maig fins al 
30 de juny, a tots els fets im-
posables meritats des de l’inici 
d’any. L’acord, que afecta princi-
palment a les terrasses de bars 
i restaurants, s’ha pres aquest 
divendres en la Comissió infor-

mativa de les Polítiques de Ges-
tió del Govern Obert, Economia 
i Participació, com a pas previ a 
l’aprovació en el pròxim ple del 
29 de maig. D’altra banda, la 
comissió informativa també va 
preveure la possibilitat de deixar 
en suspens aquest acord, en el 
supòsit que l’aplicació de l’estat 
d’alarma per la Covid-19 com-
portés noves restriccions en l’ús 
de l’espai públic.

Se suspèn l’aplicació de la 
taxa de terrasses a Lleida 
fins al proper 30 de juny

La Paeria recorda que 
està prohibit l’ús de 
les piscines privades 
comunitàries
L’Ajuntament de Lleida va recor-
dar ahir que la normativa sani-
tària vigent durant l’estat d’alar-
ma per l’epidèmia de la Covid-19 
prohibeix l’ús de les piscines pri-
vades comunitàries durant la fa-
se 1 del desconfinament, en la 
qual es troba la ciutat de Lleida. 
Per tant,  exposa que no es po-
den fer anar aquestes instal·laci-
ons per a cap ús recreatiu ni es-
portiu. 
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