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esports | pàg. 24
Futbol. marc martínez s’afegeix a les 
crítiques del lleida per la decisió de la 
Federació que els deixa sense ‘play-off’

| pàg. 25
atletisme. la Cursa de la Nòria de 
Torrelameu, amb 190 atletes, obre la 
sèrie de tretze proves ‘virtuals’

1,30 €

Reunió de fins a deu persones  
i lliure mobilitat al Pirineu

aRaN, PaLLaRS, aLTa RIBaGORça, aLT URGELL I CERDaNYa ENTREN aVUI a La FaSE 1 DE DESESCaLaDa

ÉS NOTÍCIA ❘ 3-13

La Guàrdia Civil 
localitza 26 
temporers sense 
contracte a 
l’estació de Fraga

guàrdia Civil

lleIdA I COmArqueS ❘ 18Un moment de la batuda d’ahir a Fraga.

La Guàrdia Civil i la Policia 
Local de Fraga van identificar 
ahir 26 temporers sense con-
tracte en el marc d’una operació 
a l’estació d’autobusos. En l’estat 
d’alarma no es pot viatjar sense 
ocupació confirmada.

amado Forrolla

Terrasses || Amb el 
50% d’aforament  
i els hotels, sense 
zones comunes

Comerç || Venda i 
atenció sense cita 
prèvia i reactivació 
del turisme i esport

Cotxes || Persones 
que viuen juntes 
ja poden viatjar al 
mateix vehicle

El mercat de Torrefarrera, 
que va reobrir ahir.

Lleida reobre els mercats setmanals
A l’espera que el Govern situï tot el pla a la fase 1 de desconfinament d’aquí a pocs dies

Un altre dia sense 
morts a Lleida, sis 
contagis i quatre altes

Torra demana un pla 
global per salvar 
l’economia i persones

El Pirineu i Aran estan des de 
les 00.00 hores d’ahir a la nit a la 
fase 1 de desescalada pel virus. 
Això permet als veïns màxima 
mobilitat en aquesta àrea sani-
tària i reunions de deu persones.
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coronavirus lleida i comarqueS

x.r. / agèncieS
❘ lleiDa ❘ Els veïns de les comar·
ques del Pirineu es podran re·
unir en grups de fins a deu per·
sones a partir d’avui. Aquest és 
l’únic territori de Lleida que ac·
cedeix a la fase 1 de la desesca·
lada de l’estat d’alarma decretat 
pel coronavirus, mentre que les 
comarques del pla i el Solsonès 
es mantindran a la fase 0. 

Així mateix, també podran 
obrir les terrasses dels bars i 
restaurants (amb un aforament 
del 50 per cent). La mobilitat 
també s’ampliarà al Pirineu i 
es permetran els desplaçaments 
entre els municipis d’aquesta re·
gió sanitària i els seus habitants 
també podran anar a les segones 
residències que es trobin dins 
d’aquesta àrea (vegeu SEGRE 
d’ahir).

De la mateixa manera, hotels, 
càmpings i cases rurals del Pi·
rineu poden reactivar l’activitat, 
encara que hauran de clausurar 
les zones comunes. Així doncs, 
alguns negocis ja van preparar 
la setmana passada les instal·
lacions. Els esports d’aventu·
ra tenen autoritzat l’inici de la 

temporada, que estava previst 
per al 14 de març, encara que 
gran part del sector preveu es·
perar a tenir els protocols i que 
hi hagi mobilitat entre regions 
sanitàries.

També podran obrir les por·
tes els comerços que tinguin una 
superfície de fins a quatre·cents 
metres quadrats, sense cita prè·
via i amb un aforament del 30 
per cent. Aquests establiments 
se sumaran als negocis essenci·
als, com per exemple els d’ali·
mentació i farmàcies, que han 
estat oberts des de la declaració 
de l’estat d’alarma.

Així mateix, les persones que 
resideixin al mateix domicili po·
dran viatjar, a partir de la fase 1, 
en vehicles de fins a nou places 
sense necessitat d’utilitzar mas·
caretes i podent ocupar totes les 
places que tingui el vehicle. Per 
la seua banda, les persones que 
no visquin juntes i es desplacin 
en el mateix vehicle hauran de 
portar mascareta i podran anar 
dos persones per cada fila de 
seients, segons l’ordre que es va 
publicar ahir al Butlletí Oficial 
de l’Estat (BOE).

Els veïns del 
Pirineu es poden 
reunir en grups de 
deu des d’avui
Les comarques de muntanya accedeixen 
avui a la fase 1 || Obren terrasses al 50%, 
hotels i s’amplia la mobilitat dins la zona

un dels accessos a l’estany de Sant maurici, completament desert.

aCN

marC CoDiNas

l’hotel Vall d’Àneu d’esterri al preparar divendres la terrassa.

Aigüestortes, sense 
excursionistes  
pel coronavirus
n El Parc Nacional d’Ai·
güestortes ofereix aquests 
dies una imatge insòlita. 
Aquest és un dels princi·
pals atractius turístics de 
Lleida i la crisi sanitària 
ha provocat que els ex·
cursionistes hagin desa·
paregut del paisatge. El 
director del Parc Natu·
ral de l’Alt Pirineu, Marc 
Garriga, va explicar que 
la poca afluència de per·
sones aquesta primavera 
beneficiarà l’ecosistema.

amaDo forrolla

Reobre el mercat de Torrefarrera amb trenta parades d’alimentació
❘ torrefarrera ❘ El mercat de Tor·
refarrera va reobrir ahir des·
prés que es cancel·lés a comen·
çaments de març pel coronavi·
rus. Només hi van participar 

trenta parades, quan l’habitual 
són unes 230, d’alimentació, 
begudes i també de productes 
per a horts. Per tal de complir 
les mesures de seguretat, ca·

da parada estava situada a dos 
metres de la del costat i a sis 
de l’estand de davant, segons 
va explicar l’alcalde, Jordi 
Latorre.

el Govern analitza a partir 
d’avui si el pla de lleida 
avança cap a la fase 1
agèncieS
❘ lleiDa ❘ El president de la Gene·
ralitat, Quim Torra, va avançar 
ahir que des d’avui el Govern 
estudiarà quines regions sani·
tàries que es troben encara a 
la fase 0 de la desescalada de 
l’estat d’alarma poden passar 
a la fase 1 del desconfinament.  
Entre aquestes àrees hi ha la 
regió sanitària de Lleida, a la 
qual pertanyen totes les comar·
ques del pla, i la de la Catalu·
nya Central, on s’emmarquen 
el Solsonès i Torà i Biosca. En 
aquests territoris es mantindran 
les mateixes restriccions que la 
setmana passada. Per exemple, 
els bars i restaurants del Segrià, 
Noguera, Urgell, Pla d’Urgell, 
Segarra i les Garrigues hauran 
de continuar oferint menjar per 
emportar·se o a domicili i les 
terrasses hauran de continuar 

tancades. Per la seua banda, els 
comerços hauran de mantenir 
l’atenció amb cita prèvia.

S’ha de recordar que el mi·
nisteri de Sanitat va validar la 
proposta de desescalada de la 
Generalitat, que va sol·licitar 
dividir el territori en regions sa·
nitàries en lloc de per provínci·
es. Així, va demanar que només 
el Pirineu i Aran, el Camp de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre 
avancessin a la fase 1, mentre 
que la resta de Catalunya haurà 
de seguir a la fase 0. L’Execu·
tiu va prendre aquesta decisió 
basant·se en l’índex EPG, que 
analitza la probabilitat d’un re·
brot en una regió. Té en compte 
la incidència acumulada de ca·
sos dels últims catorze dies per 
100.000 habitants, la mitjana de 
la taxa reproductiva efectiva i la 
mobilitat, entre altres criteris.
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