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redacció
❘ lleiDa ❘ El sector empresarial 
i l’hoteler van qüestionar ahir 
l’operativitat de la sortida del 
desconfinament de Lleida en 
dos velocitats després que la 
Generalitat fes públic que de-
manarà al Govern central que 
el Pirineu i Aran puguin inici-
ar la fase 1 dilluns, però no les 
comarques del pla. En canvi, 
les institucions polítiques van 
dir que confiaven en el criteri 
marcat per les autoritats sanità-
ries. El president de Pimec Co-
merç, Manel Llaràs, creu que 
“mentalment és un cop molt 
dur per al sector comercial” de 
Lleida no entrar la setmana que 
ve a la fase 1. El president de 
la Cambra de Comerç, Jaume 
Saltó, no veu “sentit” a no per-
metre el canvi de fase al pla. 
“Hi ha control, i no podem fer 
més mal a l’economia. És im-
portant passar de fases i poder 
treballar com més aviat millor”, 
va assenyalar. Tanmateix, la 
presidenta de la Federació de 
Comerç de Lleida, Maria Rosa 
Eritja, va assenyalar que “no 

és cap drama” haver d’esperar 
“per no recaure”. Per al sector 
turístic, la decisió suposa reduir 
les possibilitats que hi hagi de-
manda d’allotjament al Pirineu 
o el pla per separat. El president 
de la Federació d’Hostaleria de 
Lleida, Josep Castellarnau, va 
assenyalar que “poc tenim a dir 
en matèria sanitària”, però va 
indicar que desconfinar àrees 
reduïdes a penes té impacte eco-
nòmic per al seu sector. “Com 
més reduïda és l’àrea de movi-
ment, menys possibilitats hi ha 
que vinguin visitants”, va afir-
mar, i va assenyalar que també 
la divisió provincial és escassa 
per reprendre l’activitat. 

“Seria viable si hi hagués una 
demarcació que correspongués 
a l’àrea metropolitana de Bar-
celona i una altra per a la res-
ta de Catalunya”, va apuntar a 
tall d’exemple. En aquest sentit, 
va assenyalar que “el 95% dels 
hotelers seguirem tancats” al 
considerar que els ingressos no 
compensaran les despeses fixes. 
“En tot cas podran obrir els bars 
que reben una clientela habitu-
al”, va remarcar.

En canvi, representants de 
municipis, consells i Diputa-
ció van avalar els criteris de la 
conselleria. “La Diputació dóna 

Empresaris i hotelers qüestionen la sortida 
del confinament a Lleida en dos velocitats
Les institucions, en canvi, confien en els criteris sanitaris i avalen la distinció || El sector assegura que 
el 95 per cent dels hotels del Pirineu seguiran tancats i el comerç ho veu “un cop molt dur”

suport a les directrius de Salut i 
estàvem en contra que la divisió 
fos per províncies. La Genera-
litat recull d’aquesta manera la 
diferència entre els territoris i 
el Pirineu presenta molts menys 
contagis que el pla.” 

El paer en cap de Lleida, Mi-
quel Pueyo, va assenyalar que 
“l’únic que podem fer és complir 
el que acordin Govern i Genera-
litat de Catalunya. Els munici-
pis no poden prendre decisions 
individuals”.

economia i Salut
els empresaris demanen  
no frenar més l’economia  
i les institucions avalen  
el criteri sanitari

reaccionS

Joan Talarn Diputació
«la Generalitat recull així 
la diferència entre territoris 
i el Pirineu presenta molts 
menys contagis que el pla. 
Pot ser bo per a tothom. Con-
fio en el criteri de Salut».

Miquel Pueyo Paer en cap
«l’únic que podem fer és com-
plir el que acordin Govern i Ge-
neralitat, en una situació com 
aquesta cada municipi no pot 
prendre decisions individuals».

Paco Boya Síndic d’aran
«aran està en condicions de 
passar a la fase 1, encara que 
l’important és arribar a l’estiu 
amb la malaltia controlada».

José crespín Subdelegat
«És el ministeri de Sanitat qui 
ha de validar el pas a la fase 1».

Jaume saltó Cambra Comerç.
«Hi ha control, i no podem 
fer més mal a l’economia. 
És important treballar al 
més aviat possible».

Manel Llaràs Pimec
«la majoria de negocis ja 
estava preparant els pro-
tocols de seguretat».

Maria rosa Eritja Fede-
ració Comerç lleida
«No és cap drama haver 
d’esperar el temps neces-
sari per no recaure».

Josep castellarnau Hostaleria
«Com més reduïda és l’àrea 
de moviments, menys pos-
sibilitats hi ha que vinguin 
visitants. Poc hi hem de dir, 
en matèria sanitària».

Jaume setó les Garrigues
«Hi ha pobles que estan nets 
de contagi però si som a la 
mateixa regió caldrà aca-
tar el que ens diguin».

Miquel Plensa Noguera
«estic d’acord a seguir en la 
fase 0, existeix molta relaxació 
que pot provocar un nou  
brot de contagi en-
tre la població».

Miquel sala alt Urgell
«És una bona decisió per 
començar a reactivar 
l’economia de muntanya 
com més aviat millor».

carles isus Pallars Sobirà
«És necessari fer una  
crida al sentit comú.  
No podem fer un  
pas enrere».

Josep M. Mullol. Pallars Jussà  
«Vam demanar prudència 
als propietaris de segones 
residències i sembla que la 
gent ha actuat amb cap».
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L’índex EPG 
analitza riscos i 
autoritza l’accés
n Salut ha creat un índex 
anomenat EPG que ana-
litza la probabilitat d’un 
rebrot en una regió sani-
tària. Va de 0 a 100 i té 
en compte la incidència 
acumulada de casos dels 
últims catorze dies per 
100.000 habitants, la mit-
jana de la taxa reproduc-
tiva efectiva, la situació 
geogràfica, la mobilitat, el 
nombre de llits d’UCI o les 
residències. Les regions 
de risc moderat (Lleida) 
es revisaran la setmana 
que ve i podrien canviar.

FasE 0

Personal: Passejos de nens, gent gran i 
convivents. l’ús de màscares serà obligatori al 
transport públic.

comerç i serveis: Obertura d’establiments 
amb cita prèvia per a l’atenció individual dels 
clients. es podrà atendre un client per cada 
treballador. Horari preferent per a gent gran, 
que coincidirà amb el del passeig (des de les 
10.00 fins a les 12.00 hores i de 19.00 a 20.00 
hores).

Hostaleria: Obertura de restaurants i 
cafeteries amb entrega a domicili. es podran 
realitzar comandes telefòniques o per 
internet als restaurants i anar al local a 
recollir-ho. No es permetrà el consum al local.

obres: Podran reiniciar-se les reformes de 
vivendes deshabitades i locals tancats, 
sempre que no impliquin risc de contacte 
amb els residents.

Esport professional i federat: 
entrenaments individuals de professionals i 
federats. entrenament bàsic de lligues 
professionals.

Esport no professional: activitat sense 
contacte individual i amb la protecció 
adequada (distància, màscara).

FasE 1

Personal: Contacte social en grups reduïts per a 
persones no vulnerables ni amb patologies prèvies. es 
permetran reunions entre familiars i amics de fins a deu 
persones. Podran ser a l’aire lliure o en un domicili. 
S’haurà de mantenir una distància interpersonal de dos 
metres i aplicar les mesures d’higiene establertes.

comerç i serveis: Obertura del petit comerç amb 
aforaments limitats i distàncies de seguretat.

Hostaleria: Obertura de terrasses amb el 50% de les 
taules habituals. al principi, el Govern havia anunciat el 
límit de l’aforament del 30% de les terrasses.

Hotels: Obertura sense ús de zones comunes i amb 
restriccions en restauració.

agricultura: Obertura d’activitats del sector 
agroalimentari i pesquer que mantenien restriccions.

Esport professional i federat: entrenament mitjà en 
lligues professionals.

Esport no professional: esports sense contacte físic ni 
ús de vestidors. Centres a l’aire lliure sense públic.

Lleure: actes i espectacles per a menys de 30 persones, 
200 si són a l’aire lliure. els museus obriran amb límits 
d’aforament. Biblioteques.

Llocs de culte: limitació d’un terç de l’aforament total.

n L’alcalde de Solsona, Da-
vid Rodríguez, va apuntar 
que el Solsonès té uns índexs 
baixos de contagi respecte 
als que hi ha a la regió sani-
tària de Catalunya Central i 
va sol·licitar que es tingui en 
compte el territori: “Ha de 
ser el territori el que digui 

com segregar i avançar en 
la desescalada.” Va propo-
sar la creació d’una subregió 
dins de l’àrea sanitària de la 
Catalunya Central. “Cal tro-
bar la manera de no frenar 
les zones que no presenten 
contagis, les zones més re-
duïdes”, va dir.

El Solsonès es desmarca de la 
Catalunya central i vol anar sol
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Reactiven obres i reformes 
en habitatges particulars
Al suavitzar-se les restriccions per la crisi sanitària || El Gremi 
de Constructors s’ofereix per “aclarir dubtes” als consistoris

redacció
❘ lleiDa ❘ Les obres i reformes en 
habitatges particulars s’han re-
activat després de l’aturada que 
va suposar a mitjans de març 
la declaració de l’estat d’alar-
ma pel coronavirus. Així ho 
va confirmar ahir el Gremi de 
Constructors de Lleida, que va 
indicar que aquesta tornada al 
treball es constata al conjunt de 
la província i inclou també obres 
municipals. 

L’entitat, membre de la CO-
ELL, va valorar positivament 
aquesta nova situació, resultat 
de la progressiva desescalada 
per part del Govern. L’última 
ordre, publicada el cap de set-
mana, va obrir la porta a execu-
tar treballs a l’interior d’immo-
bles amb altres persones a dins, 
sempre que els treballadors es-
tiguessin separats d’elles. 

El gremi va constatar que 
s’han reprès obres a les façanes 
i teulades de cases en diferents 
pobles, però va apuntar que 
la ciutat de Lleida és diferent, 
ja que “s’observa paralització 
d’obres en habitatges i en blocs 
d’edificis”. Per la seua banda, 
empreses constructores asso-
ciades a l’entitat van corrobo-
rar que han tornat a treballar 
en obres municipals.

L’entitat va afirmar que s’ha 
posat a disposició dels ajunta-
ments lleidatans amb l’objectiu 
d’“assessorar-los i resoldre dub-
tes” sobre quins són les normes 
a l’hora d’autoritzar i supervisar 
les obres, davant de les restric-
cions per motius de seguretat 
mentre persisteix l’estat d’alar-
ma. Així mateix, va apuntar 
que la reactivació arriba des-
prés d’un increment de l’atur 
a la construcció, que va xifrar 
en prop de dos mil desocupats 
en el conjunt de les comarques 
lleidatanes.

obres en un edifici de la Seu d’urgell.

Treballs en una instal·lació d’aire condicionat a guissona.

c. sans

x. santesmasses

leS clauS

De menys a més. En un primer moment les actuacions en 
habitatges es van limitar a reparacions de primera neces-
sitat. Ordres posteriors han suavitzat les restriccions i han 
obert la porta a reprendre reformes.

Ipcena. L’entitat ecologista Ipcena va advertir que reprendre 
obres a la Seu Vella pot posar en risc una colònia de falciots 
en època de cria.

les piscines públiques, 
sense tobogan i control 
de febre als banyistes
redacció
❘ lleiDa ❘ Control de temperatura 
als banyistes per accedir al re-
cinte de les piscines i prohibit 
l’ús de tobogans, trampolins i 
matalassos. Així ho apunta el 
document provisional que ha 
elaborat el ministeri de Sanitat 
amb recomanacions per resta-
blir l’activitat a les piscines d’ús 
públic després de la crisi del Co-
vid-19, sense que es concretés 
ahir la data d’obertura d’aquests 
equipaments. 

Aquestes regles no afectarien 
les piscines comunitàries ni les 
privades, segons el mateix text 
que circula ara entre els governs 
autonòmics. En aquesta matei-
xa línia, es prohibirà l’entrada 

al recinte a qualsevol persona 
amb símptomes respiratoris o 
que hagi estat malalta, amb vò-
mits i diarrees en les últimes dos 
setmanes. 

Tampoc estarà permès saltar 
a l’aigua des de la vora ni jocs 
que generin xipollejos. Un al-
tre aspecte a destacar és el de 
la distància de seguretat, tant 
a fora com a dins de l’aigua, 
ja que els socorristes seran els 
encarregats de vigilar que es 
compleixin estrictament i hau-
ran de marcar-se senyals a terra 
limitant l’espai. A més, la dutxa 
serà obligatòria abans i després 
del bany i serà obligatori portar 
xancletes.

Així mateix, els responsa-

Ajuntaments 
permetran ampliar 
les terrasses de bars
❘ lleiDa ❘ Tàrrega permetrà am-
pliar l’espai de les terrasses 
de bars i restaurants a la via 
pública quan entri en vigor 
la fase 1 de la desescalada, 
que estableix la reobertura 
de terrasses limitades al 50 
per cent d’ocupació. En el 
cas de Balaguer, el consisto-
ri també estudia que els bars 
puguin doblar l’espai de les 
terrasses per donar cabuda 
a més clients complint les 
mesures de seguretat. Per la 
seua banda, també els muni-
cipis d’Agramunt i Bellpuig 
redissenyen els espais públics 
per ajudar el sector.

La Diputació i la 
Ribagorça debaten 
ajuts anticrisi
❘ el pont De suert ❘ El govern 
de la Diputació es va reunir 
de forma telemàtica amb el 
consell de l’Alta Ribagorça i 
alcaldes de la comarca per in-
formar-los dels plans de xoc 
de la corporació provincial 
per combatre la crisi sanitària 
i de serveis provocada pel co-
ronavirus, dotat amb quinze 
milions. 

En el cas de l’Alta Riba-
gorça, la suma dels ajuts as-
cendeix a 353.169 euros per 
als tres ajuntaments, les dos 
EMD i el consell. L’objectiu 
és dotar de liquiditat dels ens 
locals.

El PSC de Tremp vol 
mesures econòmiques 
per afrontar la crisi
❘ tremp ❘ El grup Compromís 
per Tremp, a l’oposició al con-
sistori, ha sol·licitat aplicar 
mesures fiscals com la fle-
xibilització o exempció de 
tributs locals per a activitats 
econòmiques que el reque-
reixin i que ajudin al teixit 
econòmic municipal. 

Sol·liciten també un fons 
extraordinari per ajudar els 
autònoms i pimes amb ajuts 
directes. Els socialistes van 
lamentar la paràlisi de l’ajun-
tament de Tremp i van de-
nunciar que no es convoquen 
plens des del desembre del 
2019.

Marc Solsona informa 
del seu sou a una 
residència del Pla
❘ mollerussa ❘ L’alcalde de Mo-
llerussa, Marc Solsona, ha in-
format del seu salari com a 
parlamentari a la residència 
de discapacitats físics Llar 
Terres de Ponent de la capital 
del Pla d’Urgell, segons van 
informar ahir des de la direc-
ció del centre. Una ajuda que 
ha servit al centre assistencial 
per sufragar les despeses ex-
traordinàries provocades per 
la pandèmia del Covid-19, i 
van agrair el gest de solidari-
tat de Solsona. Van recordar 
que el centre continua sense 
persones contagiades entre 
els usuaris.

Canó d’ozó per 
desinfectar vehicles 
de la Diputació
❘  lleiDa ❘  La Diputació ha 
comprat un canó d’ozó per 
desinfectar els vehicles que 
formen part del parc mòbil. 
Així ho va anunciar ahir 
l’ens provincial, que va indi-
car que aquest gas està con-
siderat per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) 
com el desinfectant més efi-
cient davant de tota mena de 
microorganismes. 

Així mateix, una segona 
unitat es farà servir per a la 
desinfecció de dependències 
de la institució. Personal de la 
Diputació ha rebut formació 
per utilitzar aquests canons.

operaris fent tasques de manteniment a les piscines municipals de les Borges Blanques.
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Lleida ‘ven’ un programa 
d’intel·ligència artificial per 
combatre la pandèmia
capaç de predir i evitar el risc de contagi

emprenedors coronavirus

L’eina pretén contribuir a un desconfinament segur.

m.c.
❘ LLeiDa ❘ L’empresa Ai.Just, que 
depèn de la lleidatana Just Di-
gital, ha desenvolupat una nova 
eina tecnològica per contribuir 
a un desconfinament més se-
gur. Segons Carlos Mencia, so-
ci i CEO de Just Digital, “som 
la primera empresa a Espanya 
a desenvolupar un sistema in-
formàtic basat en intel·ligència 
artificial capaç de comprovar, 
a temps real, el compliment de 
les mesures de prevenció del 
coronavirus”. 

Aquesta tecnologia, que ofe-
riran de forma gratuïta al Go-
vern central i als ajuntaments, 
és capaç de monitoritzar la 
distància de seguretat i l’ús de 
mascaretes, a més de fer un se-

guiment de l’aforament d’unes 
instal·lacions i de la temperatura 
corporal. “El sistema s’instal·la 
al circuit de càmeres per ob-
servar, predir i evitar riscos de 
contagis mitjançant l’anàlisi de 
grans quantitats de dades”, ex-
plica Mencia, que destaca que, 
“al ser una eina que utilitza in-
tel·ligència artificial, és capaç 
de comprendre per si mateixa 
aquestes dades, fer una predic-

ai.just

ció del risc de contagis i escollir 
les millors mesures correctives”. 

Seguiment en espais grans
Està ideada per fer un segui-

ment en grans espais, com ae-
roports, estacions, fàbriques, 
organismes públics i oficines, 
entre d’altres. Una alerta en 
temps real “detecta l’incompli-
ment de les normatives activa-
des i envia notificacions a través 

dels canals habilitats als usuaris 
especificats. Recopilant varia-
bles com la temperatura corpo-
ral, la distància entre persones 
i les aglomeracions, aquest sof-
tware és una eina per garantir 
la seguretat en espais freqüen-
tats”, assegura el CEO de Just 
Digital, una agència fundada el 
2009 i que es dedica a la crea-
ció de productes digitals per a 
start-ups.

Seguretat
el sistema, gratuït per a 
consistoris, comprova l’ús 
de mascaretes, distància 
social i temperatura

L.g.
❘ LLeiDa ❘ Els lleidatans Joel Do-
nés i Òscar Canadell han posat 
en marxa la campanya #Llei-
daEsCorona per recaptar fons 
per a la investigació contra el 
coronavirus. Per fer-ho, el pre-
parador físic i el tècnic esportiu 
han programat una setmana 
d’activitats, que començaran 
l’11 de maig, que inclourà sor-
tejos, entrevistes i classes es-
portives per a totes les edats, 
en què es podran fer donacions 
econòmiques a la pàgina web  
https://www.contraelcorona-
virus.org/irblleida. 

La proposta començarà 
aquest diumenge que ve amb 
l’explicació de la programació 
a través del canal d’Instagram 
@lleidaescorona, en què es do-
narà a conèixer quina activi-
tat es farà cada dia, segons van 
explicar ahir a SEGRE els dos 
impulsors de la campanya. La 
recaptació que s’obtingui du-
rant tota la setmana es desti-
narà a projectes d’investigació 
de l’IRBLleida en l’àmbit del 
Covid-19 i que poden consul-
tar-se a la pàgina web de l’or-
ganisme. Fins ahir, l’IRBLleida 
ja havia recaptat més de 2.600 
euros per als diferents projec-
tes que tenen en marxa els in-
vestigadors en la lluita contra 
la pandèmia.

En aquesta nova iniciativa 
per impulsar les donacions, els 
seus creadors destaquen que 

“naix de Lleida amb l’objectiu 
d’involucrar el màxim nombre 
de particulars i empreses en la 
lluita contra el coronavirus i 
amb una aposta per la investi-
gació lleidatana”. 

Així mateix, Canadell i Do-
nés fan una crida a les empre-
ses perquè donin material i 
productes de proximitat que, 
posteriorment, puguin sortejar 
entre els donants que partici-
pin en la campanya #LleidaEs-

Corona. Totes les activitats es 
podran seguir per Instagram i 
la setmana acabarà amb “una 
sorpresa”, segons van asse-
nyalar els organitzadors. Les 
empreses que estiguin inte-
ressades a col·laborar amb la 
donació de productes poden 
posar-se en contacte amb els 
impulsors d’aquesta nova ini-
ciativa solidària al correu elec-
trònic lleidaescorona@gmail.
com.

Entre les investigacions que 
tenen en marxa a l’IRBLleida 
contra el Covid-19 hi ha dos 
projectes sobre l’esclerosi 
múltiple i el coronavirus i per 
identificar potencials fàrmacs 
dirigits contra una proteïna 
clau per a l’entrada del virus 
SARS-CoV2.

materiaL
els impulsors fan una  
crida a les empreses 
perquè donin productes 
per als sortejos

solidaritat iniciatives

Òscar canadell i Joel Donés, impulsors de #Lleidaescorona.

reDacció
❘ LLeiDa ❘ L’empresa lleidata-
na Agraïments, dedicada a 
organitzar funerals laics o 
religiosos, ha preparat per 
dissabte una cerimònia on-
line en honor a les víctimes 
mortals del coronavirus. Es 
tracta, segons la impulsora 
d’aquesta iniciativa, Remei 
Capitan, de la primera litúr-
gia col·lectiva de caràcter laic 
que es fa en streaming a Ca-
talunya. En aquest sentit, Ca-
pitan afirma que l’objectiu és 
“intentar pal·liar el dolor de 
les persones que han perdut 
els seus éssers estimats du-
rant la pandèmia”. La idea va 
sorgir arran de les peticions 

d’ajuntaments de Ponent i 
particulars per la impossi-
bilitat d’organitzar enterra-
ments per acomiadar els seus 
difunts. Així, l’homenatge 
es durà a terme dissabte a 
partir de les 17.00 hores des 
del compte d’instagram de 
l’empresa i a més comptarà 
amb la participació d’onze 
músics lleidatans. 

Tot i que el servei d’Agraï-
ments se centra majorment 
en les litúrgies laiques, Remei 
Capitan també exerceix de 
mestra de cerimònies alter-
natives en el marc del ritu 
cristià. A Catalunya els sepe-
lis laics ja suposen un 19,5% 
del total.

una empresa lleidatana 
organitza la primera 
cerimònia laica online

iniciatives tecnologia

El Mil Maneres d’Alcoletge, de l’1 al 4 d’octubre
❘ aLcoLetge ❘ El festival d’arts escèniques Mil Maneres d’Alco-
letge, que havia de celebrar-se del 24 al 26 del mes passat i 
va acabar ajornant-se a causa de la crisi del coronavirus, se 
celebrarà finalment de l’1 al 4 d’octubre.

Les escoles Fedac recapten 10.000 € contra el virus
❘ BarceLona ❘ Les vint-i-quatre escoles Fedac de Catalunya han 
recaptat més de 10.000 € per a les seues famílies més afectades 
pel coronavirus gràcies a la campanya #AjudafamiliesxCovid

El confinament redueix els moviments sísmics
❘ BarceLona ❘ L’Institut Geològic de Catalunya ha constatat 
que el confinament ha reduït un 25% els moviments sísmics 
produïts per l’activitat humana a Catalunya.

el Banc dels 
aliments reforça 
el repartiment  
al Pirineu

solidaritat

❘ LLeiDa ❘ El Banc dels Aliments 
de Lleida distribuirà periòdi-
cament aliments a les comar-
ques del Pirineu per reforçar 
el repartiment entre la seua 
població i donar resposta ai-
xí a les necessitats detecta-
des per les entitats i serveis 
socials de la zona arran de 
la crisi del coronavirus. En 
aquest sentit, un total de 
1.973 persones es benefici-
aran d’aquesta ajuda. Així, 
amb tal de fer efectiu aquest 
augment de la distribució, 
des del Banc han organitzat 
tres rutes per transportar els 
aliments des del magatzem 
central, situat a Lleida. La 
primera transcorrerà pel Sol-
sonès i l’Alt Urgell, la segona 
pels dos Pallars i la tercera, 
per l’Alta Ribagorça i la Val 
d’Aran.

campanya per recaptar fons 
contra el covid-19 a Lleida
organitzen una setmana d’activitats a instagram a favor de la 
investigació de l’iRBLleida || Activitats, esport i sortejos
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