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La Generalitat va proposar ahir al Govern central que Lleida, Catalunya Central i Girona entrin dilluns vinent en 
la fase 1 de desescalada, no així l’àrea metropolitana, per a la qual avui anunciaran una tercera via. La reducció de 
l’índex EPG sobre risc de rebrot ha portat a aquesta petició, que permet reobrir hotels i terrasses i recuperar activitat.

coronavirus deSeScalada

La Generalitat demana que Lleida entri 
en fase 1 dilluns al baixar el risc de rebrot
Totes les zones sanitàries tret de Barcelona, en el mateix estadi però desconnectades
redacció
❘ lleiDa ❘ La Generalitat va pro-
posar ahir al ministeri de Sani-
tat que les regions sanitàries de 
Lleida i la Catalunya Central 
(Solsonès juntament amb Torà 
i Biosca, a la Segarra) entrin a 
partir de dilluns en l’estadi 1 de 
desconfinament, en el qual ja es 
troba el Pirineu des de dilluns 
passat. La consellera de Salut, 
Alba Vergés, va explicar ahir 
que en aquestes zones el risc de 
rebrot s’ha reduït de moderat a 
baix i també l’índex d’incidèn-
cia acumulada, que serveix per 
determinar les fases de deses-
calada en cada àrea sanitària. 
Salut proposa també el canvi 
de fase a Girona, mentre que 
la regió sanitària de Barcelo-
na queda encara en la fase 0 a 
l’espera de negociar noves me-
sures amb l’ajuntament (vegeu 
la pàgina 12).

Amb l’entrada en la fase 1 de 
desconfinament, els lleidatans 
de les comarques del pla estaran 
en disposició de desplaçar-se 
lliurement per l’interior de la 
regió sanitària i celebrar encon-
tres amb familiars o amics de 
fins a deu persones. Terrasses 
i hotels podran reobrir amb li-
mitacions i el comerç minoris-
ta, recuperar l’activitat, també 
limitada, ja sense cita prèvia.

De fet, Lleida preveia entrar 
en aquest estadi dilluns passat 
juntament amb el Pirineu, però 
les dades de l’índex EPG (ve-
geu el gràfic annex) situaven 
la regió sanitària en tercer lloc 
per la cua en risc d’un rebrot de 
coronavirus. 

Segons les dades de Salut, la 
setmana passada l’índex EPG de 
Lleida sumava 60 punts. Ahir, 
l’anomenada incidència acumu-
lada era ja de 7,7 a les comar-
ques del pla. Al Pirineu, va re-
puntar de 18 a 57,2 però Vergés 
ho va atribuir al fet que en una 
població tan reduïda una peti-
ta variació de les dades canvia 
molt les xifres relatives.

Malgrat tots els canvis, les 
franges horàries establertes per 
a les sortides per trams d’edat 
o bé activitats es mantenen ara 
per ara. El sector turístic va res-
pondre a l’anunci d’ahir amb 
moderat optimisme i reiterant 
que la falta de mobilitat entre 
províncies anul·la la possibilitat 
que hi hagi flux de viatgers, de 
forma que la majoria dels ho-
tels seguiran tancats fins que 
no s’obrin els desplaçaments. 
En canvi, sí que va criticar la 
quarantena de catorze dies

canvi d’eStadi

Llibertat de circulació: es podrà 
circular per la província o la re-
gió sanitària de referència. Tam-
bé canviar de província de forma 
excepcional com fins ara (motius 
laborals, sanitaris, professionals 
o empresarials, de retorn al lloc 
de residència familiar, assistèn-
cia i cura de gent gran o depen-
dents, causa de força major o ne-
cessitat). això obre la possibilitat 
d’anar a les segones residències 
si estan en el mateix àmbit de 
referència.
Transport públic: es limitarà 
l’ocupació total de places perquè 
els passatgers tinguin un seient 
buit contigu que els separi, a ex-
cepció que dos persones visquin 
juntes.

Índex EPG
z Des de dilluns, les regi-
ons sanitàries del Pirineu i 
aran, Camp de Tarragona 
i Terres de l’ebre estan en 
la fase 1 de la desescalada. 
la Generalitat proposa 
que dilluns vinent entrin 
les altres, tret de l’àrea 
metropolitana, basant-se 
en l’índex ePG, que ana-
litza la probabilitat d’un 
rebrot. Té en compte la 
incidència acumulada de 
casos en els últims 14 dies 
per 100.000 habitants, la 
mitjana de la taxa repro-
ductiva efectiva, el nombre 
de llits d’UCi o la mobilitat.

Regions sanitàries
z lleida es divideix en 
tres regions sanitàries. els 
dos Pallars, Ribagorça, alt 
Urgell, aran i Cerdanya 
formen l’alt Pirineu i aran. 
l’àrea de lleida la formen 
el Segrià, Garrigues, Pla, 
Noguera, Urgell i dinou 
dels vint-i-un municipis de 
la Segarra. a més, el Solso-
nès i Torà i Biosca s’inclo-
uen a la Catalunya Central.

Teletreball: Mentre es pugui, es 
continuarà fomentant la continu-
ïtat del teletreball a casa.
vetllatoris i enterraments: en 
els vetllatoris, eleva l’afluència a 
10 persones en espais tancats o 
15 en oberts. en els enterraments, 
seran fins a 15 persones
Llocs de culte: es permet assistir 
a l’església o similar amb el límit 
d’un terç de l’aforament.
comerç minorista i similar: 
Podran reobrir els comerços de 
fins a 400 metres sense cita prè-
via amb un aforament màxim del 
30%. Haurà d’habilitar-se un ho-
rari per a majors de 65.
Terrasses: Podran reobrir les ter-
rasses a l’aire lliure d’hostaleria i 
restauració amb un màxim del 
50% de les taules i amb distànci-
es de 2 metres i un màxim de 10 
persones per taula.
centres educatius: Centres 
educatius i universitats podran 
reobrir per a desinfecció i per a 
activitat administrativa. També 
podran reiniciar l’activitat les en-
titats d’investigació científica i 
tècnica.
Biblioteques i museus: Po-
dran reobrir limitant l’aforament 
un 30 per cent. en el primer cas, 
per a préstec de llibres i lectura i 
informació.
audiovisual: autoritzada la pro-
ducció i el rodatge audiovisual 
amb condicionants i distàncies 
de seguretat entre participants.
Espectacles culturals: Poden 
reobrir locals d’actes i especta-
cles sense passar de 30 persones 
o 200 si és a l’aire lliure.
Turisme actiu i de naturalesa: 
autoritzats per a grups de fins a 
deu persones i no podran fer-se 
en establiments tancats.
caça i pesca esportives: Conti-
nuen sense estar encara autorit-
zats, malgrat que l’estat estudia 
modificar-ho i permetre aquests 
esports en la fase 1.
Establiments turístics: Podran 
obrir, sense zones comunes, en-
cara que amb restauració per als 
clients. les zones restringides 
hauran d’estar senyalitzades.
reunions de 10 persones: es-
tan permeses reunions en domi-
cilis de fins a 10 persones, sempre 
mantenint la distància de segure-
tat de 2 metres.
control: el duran a terme els ser-
veis d’inspecció municipals, auto-
nòmics o de policia especial.

Què permet la fase 1?
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coronavirus conSeqüèncieS a lleida

El fantasma de la incer-
tesa ens dificulta aquests di-
es la convivència amb nosal-
tres mateixos i amb el nostre 
entorn.

fa unes setmanes vaig 
rebre un pacient que tenia 
programada una cirurgia 
cardíaca greu aquests dies. 
la incertesa era el seu fat. 
Igual que el dels lectors que 
han perdut la feina o éssers 
estimats o que estan en un 
ERtO i no saben el que pas-
sarà demà amb el lloguer del 
seu pis.

la incertesa genera ansie-
tat i angoixa. sorgeix per la 
falta de control sobre el futur. 
És necessari aprendre a con-
viure i viure amb el fantas-
ma per sentir-se bé en el dia 

a dia, deixant de patir per la 
possibilitat que alguna cosa 
pugui sortir malament.

El lector té moltes estra-
tègies conductuals a la seua 
farmaciola emocional: la 
consciència del dia a dia 24 
hores, aprofitar les oportu-
nitats del present, enviar un 
CV o trucar a un conegut per 
fer-li una abraçada emocio-
nal virtual, per exemple.

Hem de procurar generar 
conductes de benestar i con-
trol. Un exemple que us pro-
poso és la competència d’au-
toresponsabilitat: posar-nos 
mascaretes, el distanciament 
social i en definitiva el con-
trol sobre les nostres conduc-
tes en l’aquí i l’ara. sentir i 
ser present.

Sentir-me millor

El fantasma de                      
la incertesa

Genereu el vostre propi benestar

F. Xavier amat
Psicòleg i e-teraPeuta D’Orum center
Psicòleg cet salvaDOr seguí De lleiDa

x. rodríguez / h. culleré
❘ lleiDa ❘ la demanda de trans-
port públic a lleida ha caigut 
fins més d’un 90% per la crisi 
sanitària del coronavirus. fonts 
de Renfe van explicar ahir que 
en les línies de tren de lleida 
a Barcelona per manresa (R-
12) i per la costa (R-13 i R-14) 
l’ocupació “és inferior al 10%” 
i van assegurar que l’oferta de 
trens regionals és actualment 
del 50%.

Per la seua part, el director 
general de transports i mobi-
litat de la Generalitat, David 
saldoni, va assenyalar que la 
demanda és de menys del 10% a 

les línies de transport interurbà 
del pla i lleugerament superior a 
aquesta xifra al Pirineu. saldoni 
va assenyalar que a les comar-
ques de muntanya s’ha notat un 
repunt en el nombre de viatgers 
des de dilluns, quan aquest ter-
ritori va entrar en la fase 1 de 
la desescalada. així mateix, 
va apuntar que “anem fent se-
guiment amb els operadors per 
veure com evoluciona l’ocupa-
ció” i veure si cal reforçar el ser-
vei. saldoni va remarcar que 
“hem de garantir una bona ofer-
ta” perquè es pugui mantenir la 
distància de seguretat entre els 
passatgers. En aquest sentit, en 

la fase 0 s’ofereix entre el 80% i 
el 90% del servei en hores pun-
ta i un mínim del 50% la resta 
del dia. En la fase 1 i 2 aquesta 
xifra se situa entre el 80% i el 
100% tota la jornada i es preveu 
normalitzar completament el 
servei en la fase 3.

a més, des de ferrocarrils de 

La demanda de transport públic cau més 
d’un 90% a Lleida per la crisi sanitària
A les comarques del pla es preveu oferir més del 50% del servei d’autocars interurbans i al Pirineu, entre 
el 80% i el 100% || el tren de la Pobla només va rebre ahir 33 passatgers en hora punta

la Generalitat van apuntar que 
la demanda al tren de la Pobla 
ha caigut un 79% i que ahir el 
tren va rebre 33 passatgers en 
hora punta. Van remarcar que 
el comboi només circula de llei-
da a Balaguer, ja que la segona 
locomotora és a reparar i preve-
uen que torni a estar operativa 

al juliol. la resta del trajecte es 
cobreix amb autocar.

Per la seua part, el síndic 
d’aran, Paco Boya, va expli-
car que fa una setmana van de-
manar a l’empresa que opera 
la línia que uneix Pontaut amb 
Baqueira que “normalitzi el ser-
vei”, ja que ara funciona al 50%.

Mollerussa 
torna a acollir   
el mercat dos 
mesos després
Va atreure un gran 
nombre de veïns
j.g.m.
❘ mOllerussa ❘ mollerussa va recu-
perar ahir el mercat setmanal 
dels dimecres després de dos 
mesos sense celebrar-se per l’es-
tat d’alarma. Hi va haver una 
bona afluència de públic i en 
certs moments la Policia local 
va haver de posar cinta de se-
nyalització en algunes parades 
per evitar que els clients s’aglo-
meressin al davant.

En total, van participar-hi 25 
estands de productes frescos, 
alimentació i també vivers, que 
es van repartir per les places de 
l’ajuntament, manuel Bertrand 

i Pla d’Urgell. tot el recinte es 
va tancar i va estar controlat 
per la Policia local i Protecció 
Civil, que també van informar 
els paradistes de les mesures de 
seguretat a complir, com dis-
tància de dos metres i l’ús de 

mascaretes i guants de protecció 
per evitar contagis. 

mollerussa s’afegeix així a 
altres localitats de lleida que 
recuperen els seus mercats set-
manals com les Borges Blanques 
o torrefarrera.

j. gómez

imatge d’ahir del mercat de mollerussa.

maite mOnné

Passatgers al tren de la línia de la costa, ahir a l’estació de les Borges Blanques.

maite mOnné

imatge d’ahir d’usuaris de l’autocar que uneix lleida i albesa.

aran
el conselh generau demana 
a l’operadora de la línia  
que connecta aran que 
normalitzi el servei
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La Seu reactiva les obres del 
nou CAP dos mesos després
Es van paralitzar per la declaració de l’estat d’alarma pel  
Covid-19 || La ciutat espera estrenar les instal·lacions el 2021

municipis equipaments

el nou CAP de la Seu d’Urgell estarà situat al costat del passeig Joan Brudieu.

FSH

C. SAnS
❘ la Seu ❘ Les obres del nou CAP 
de la Seu d’Urgell tornen a es-
tar en marxa. Els operaris van 
tornar a l’obra dimarts després 
de més d’un mes i mig sense 
poder treballar pel decret de 
l’estat d’alarma pel Covid-19. 
L’alcalde, Jordi Fàbrega, es va 
felicitar per la reactivació del 
projecte i va considerar que 
el centre mèdic “serà ara més 
important que mai perquè els 
professionals treballin en les 

millors condicions i els usuaris 
tinguin un bon servei”.

Els treballs, tant la cons-
trucció de l’equipament com la 
instal·lació dels sistemes d’ele-
vació, van a càrrec de l’UTE 
formada per José Antonio 
Romero Pol SAU i Papsa In-
fraestructuras SA, que es van 
adjudicar el contracte per un 
total de 3.263.540 euros (sense 
impostos). L’obra va començar 
a finals del 2019 i la licitació va 
fixar un termini d’execució de 

12 mesos. Amb els gairebé dos 
mesos de paralització, Fàbrega 
va indicar que esperen poder 
estrenar aquestes noves ins-
tal·lacions a començaments de 
l’any 2021. 

Val a recordar que el nou 
CAP, una llarga reivindicació 
del municipi, s’ubicarà en un 
terreny de 800 metres quadrats 
entre els carrers Bisbe Guitart i 
l’Orri, en ple centre de la ciutat. 
L’espai havia acollit els antics 
garatges de l’Alsina Graells.

Santacana (dreta), amb representants de la CUP i SiF.

política partits

x. SanteSmaSSeS

x. SAnteSmASSeS
❘ cervera ❘ La secretària de la 
Paeria de Cervera ha con-
vocat el ple de la moció de 
censura per a 10 dies després 
del final de l’estat d’alarma 
decretat pel coronavirus, ba-
sant-se que els terminis ad-
ministratius queden suspesos 
per aquest. D’aquesta mane-
ra, en cas que no hi hagi cap 
pròrroga de l’estat d’alarma, 
seria a partir del dia 24 de 
maig. Tanmateix, l’alcalde, 
Ramon Augé (JxCat), pot a 
iniciativa pròpia activar el 
procediment i decidir la cele-
bració del ple extraordinari. 
Amb aquesta moció de cen-
sura, presentada per ERC, 
CUP i SiF, els republicans ar-
rabassarien l’alcaldia a Junts 
(vegeu SEGRE d’ahir).

A més, Augé va assenyalar 
ahir que els serveis jurídics 

de la Paeria estan estudiant 
la possibilitat i l’adequació 
de la celebració del ple en els 
propers 10 dies hàbils. Amb 
tot, l’alcalde va qualificar 
de “gran irresponsabilitat 
política, social i econòmica 
haver plantejat la moció en 
aquests moments tan difícils 
per a tothom”.

Per la seua part, l’alcal-
dable d’Esquerra Republi-
cana, Joan Santacana, va 
manifestar que la passada 
matinada va rebre el correu 
de la secretària convocant el 
ple, la qual cosa confirma la 
validesa del document de la 
moció presentada dimarts. 
Santacana va dir que en el 
ple ordinari que se celebra-
rà avui demanarà a l’alcalde 
que doni llum verda perquè 
es pugui celebrar en els pro-
pers 10 dies hàbils.

el ple de la moció de 
censura de cervera, en 
mans de l’actual alcalde

La Justícia 
investiga si 
Cachou va morir 
enverinat

fauna

AgènCieS
❘ vielHa ❘ El jutjat de Vielha 
investiga si l’ós Cachou, el 
cadàver del qual va ser tro-
bat el dia 9 d’abril a Les, no 
va morir de forma natural 
al caure per un barranc, tal 
com apuntaven els primers 
informes, sinó que hauria 
pogut morir enverinat (ve-
geu SEGRE d’ahir). El jutjat 
indaga si la mort podria ser 
criminal a causa d’un possi-
ble enverinament, si bé no 
es descarta que pogués ha-
ver estat de forma natural 
al bosc, segons fonts conei-
xedores del cas. Els Mos-
sos i els Agents Rurals estan 
iniciant investigacions per 
concretar si hi ha indicis 
de criminalitat després de 
la declaració del secret del 
sumari.

Baixen un 30% els 
residus a Fígols

residus

❘ tremp ❘ L’abocador de Fígols, 
a Tremp, en el qual dipo-
siten escombraries la Val 
d’Aran, l’Alta Ribagorça, 
el Pallars Sobirà i el Jus-
sà, ha rebut un 30% menys 
d’aportacions durant el mes 
d’abril respecte a la mitja-
na del mateix mes dels tres 
anys anteriors.

Endesa reobre les 
oficines del Pirineu

empreses

❘ lleiDa ❘ Endesa va reobrir 
dilluns al públic les oficines 
d’atenció al client del Pi-
rineu, després que aquest 
territori passés a la fase 1 
de la desescalada. L’elèctri-
ca recomana demanar cita 
prèvia per evitar d’aquesta 
manera aglomeracions i mi-
llorar així l’atenció.
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