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Botigues tancades a l’eix Comercial amb anuncis de rebaixes.

magDalena altisent

redaCCió
❘ lleiDa ❘ Les patronals del sector 
comercial de Catalunya, PI-
MEComerç i Foment Comerç, 
van exigir ahir en un comunicat 
al Govern espanyol seguretat 
jurídica i unitat de criteri per 
poder fer rebaixes, ofertes i pro-
mocions a les botigues físiques. 
Ho van fer després que el mi-
nistre de sanitat, Salvador Illa, 
ratifiqués dimecres que “les re-
baixes poden suscitar aglomera-
cions i no estan permeses” i que 
per tant només es permetran si 

són en línia. Les declaracions 
d’Illa es produïen després que 
la Secretaria d’Estat de Comerç 
digués que es podien realitzar 
rebaixes en botigues físiques si 
s’assegurava que no hi hagués 
aglomeracions, i rectificava ai-
xí el que es va publicar al BOE 
dissabte passat. Les patronals 
van assegurar que la situació 
posa en relleu la falta d’unitat 
i de criteri entre sengles minis-
teris així com el nul diàleg de 
Sanitat amb el sector. En la ma-
teixa línia, el text assegura que 

tal situació deixa les botigues 
físiques en clar desavantatge 
respecte al comerç en línia, al 
mateix temps que afirma que 
és “extremadament preocupant 
que es generin asimetries entre 
canals comercials”. Així mateix, 
exigeix “suport i facilitat per-
què la societat reprengui com 
més aviat millor el dinamisme 
comercial”. Tanmateix, Illa va 
reiterar ahir al Congrés que “no 
poden prendre mesures que afa-
voreixin les aglomeracions” 
com les rebaixes.

El comerç demana fer rebaixes  
i acusa l’Estat de crear confusió
Les patronals denuncien que la decisió de Sanitat deixa en desavantatge les botigues 
davant de la venda en línia || El ministre Illa fa cas omís i reitera la prohibició

Adverteixen  
de la fallida 
d’empreses si es 
manté el veto
n Els majors represen-
tants del sector comerci-
al, com són la Confedera-
ció Espanyola de Comerç 
(CEC), la patronal Acotex 
o la gran distribució, van 
advertir el Govern central 
que la prohibició de les 
rebaixes per evitar aglo-
meracions conduirà direc-
tament a la fallida d’em-
preses i a la pèrdua de 
milers de llocs de treball. 
L’Associació Empresarial 
del Comerç Tèxtil, Com-
plements i Pell, Acotex, 
va demanar a Sanitat que 
no prohibeixi les rebaixes 
i “rectifiqui urgentment” 
perquè això provocarà 
el tancament d’empreses 
i posarà en risc prop de 
200.000 llocs de treball. 
Per a la CEC és intolerable 
que es prenguin aquestes 
mesures sense consultar i 
sense informar el sector, 
fet que que s’hauria d’ha-
ver fet a la taula de diàleg 
sectorial, la constitució de 
la qual porta reclamant a 
la ministra de Comerç des 
de fa més de dos mesos.

coronavirus tornada a l’aCtivitat

Balaguer aposta pel 
turisme familiar
❘ Balaguer ❘ Balaguer aposta 
pel turisme familiar acabada 
la crisi del Covid-19. Ha pre-
sentat dos iniciatives sota la 
marca Balaguer en família. 
Es tracta de dos recorreguts 
per la ciutat que busquen 
atansar els elements patrimo-
nials i la història de la ciutat 
als més petits.

Estudi sobre el Covid-19  
a les residències
❘ lleiDa ❘ L’Observatori de la 
Dependència d’ACRA ha po-
sat en marxa un projecte per 
estudiar el comportament del 
coronavirus en la gent gran 
que viu a les residències de 
Catalunya.

Demanen mesures per  
al sector de les fires
❘ lleiDa ❘ La Federació de Fires 
de Catalunya (Fefic) va de-
manar ahir que s’estableixin 
mesures de desconfinament 
per a les fires, ja que “no es 
poden posar al mateix ca-
laix que els esdeveniments 
en general”. També van rei-
vindicar que el sector és un 
“dinamitzador i activador” 
de l’activitat econòmica i van 
assegurar que tenen capaci-
tat per aplicar totes les me-
sures de seguretat.

El PSC insta que la Paeria 
allotgi els temporers
❘ lleiDa ❘ El grup municipal 
del PSC de Lleida va pro-
posar ahir a la Paeria oferir 
allotjament juntament amb 
la Generalitat als temporers 
que vinguin a l’Horta per a la 
campanya de la fruita. Tam-
bé advoca per promocionar 
els productes de proximitat 
i un sistema de mobilitat sos-
tenible per a l’Horta. D’altra 
banda, el primer secretari del 
PSC, Miquel Iceta, va afir-
mar ahir a l’assemblea tele-
màtica del PSC de Lleida que 
la reconstrucció “requereix 
des d’ara amplis consensos 
polítics i socioeconòmics”. 
El primer secretari de la 
federació, Òscar Ordeig, 
va reclamar “prioritzar les 
zones rurals en els plans de 
reactivació”.

Lleida prepara els  
parcs i jardins
❘ lleiDa ❘ Les empreses que 
s’encarreguen de la jar-
dineria i dels espais naturals 
de Lleida han reprès els tre-
balls de neteja i conservació 
que es van paralitzar per l’es-
tat d’alarma.

El PP proposa un 
distintiu turístic
❘ lleiDa ❘ La presidenta del PP 
de Lleida, Marisa Xandri, va 
proposar ahir a la Diputació 
la creació del distintiu “Llei-
da DS (Destinació Segura)” 
com a garantia de salubritat 
dels establiments.

Els andorrans podran viatjar 
a Espanya per motius 
sanitaris o de necessitat
redaCCió
❘ anDorra la vella ❘ Els ciutadans 
d’Andorra que hagin d’anar a 
Espanya per motius sanitaris, 
a causa de força major o per 
situació de necessitat, podran 
fer-ho justificant aquest motiu. 
Així mateix, des del Govern 
d’Andorra recomanen als seus 
ciutadans que extremin les me-
sures sanitàries preventives, en 
particular l’ús de mascareta, 
mentre romanguin en territori 
veí. En el cas que hi hagin de 
pernoctar, hauran de seguir les 
normes de quarantena decre-
tades pel Govern d’Espanya al 
seu allotjament. Aquests són els 
acords als quals van arribar ahir 
els executius espanyol i andor-
rà. Inclouen que els andorrans 
podran tornar al Principat sense 
la necessitat d’haver comple-
tat el confinament de 14 dies.  

En la mateixa línia, Andorra 
va recordar que el trànsit per 
Espanya, per anar per exemple 
a un aeroport, sense pernocta-
ció, no requereix l’aplicació de 
la quarantena.

D’altra banda, val a recordar 
que la quarantena a Espanya per 

a viatgers internacionals entrarà 
en vigor avui i durarà durant 
tot l’estat d’alarma. La mesu-
ra no afectarà els treballadors 
transfronterers de la zona de 
l’Alt Urgell.

SenSe quarantena
els andorrans que vagin a 
espanya no hauran de 
complir la quarantena un 
cop resolta la necessitat

Un allotjament 
del Jussà ofereix 
descomptes  
als sanitaris
x. rodríguez
❘ la torre De capDella ❘ L’apartho-
tel i restaurant L’Era del Mar-
xant de la Pobleta de Bellveí, 
al municipi de la Torre de Cap-
della, ofereix un descompte 
del 15% durant tot aquest any 
al personal sanitari de la pro-
víncia de Lleida que s’allotgi 
a l’establiment. El propietari 
del negoci, Josep Montané, va 
explicar ahir que aquesta me-
sura és una manera d’agrair el 
treball dels professionals de la 
Sanitat durant la pandèmia del 
coronavirus.

Aquest a l lot jament re-
obrirá les portes a partir de 
demà amb totes les garanti-
es sanitàries necessàries. Ho 
fa perquè es troba a la regió 
sanitària del Pirineu, que des 
de dilluns es troba en la fase 
1 de la desescalada de la pan-

imatge de la terrassa de l’era del Marxant, 

dèmia. Montané va apuntar 
que l’aparthotel està format 
per apartaments individuals, 
per la qual cosa no hi ha zones 
comunes (que han de roman-
dre tancades durant aquesta 
etapa del desconfinament).

Així mateix, va assenyalar 
que “a partir de Sant Joan” ja 
tenen reserves. Algunes de les 
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Automobilisme. Carlos Sainz firma per dos 
anys com a pilot de Ferrari a partir del 2021.

28
Bàsquet. El Cadí ofereix la renovació a 
Etxarri, Ariadna Pujol i Anna Palma.

29

EFE

xAvier mAdronA
❘ LLEiDA ❘ La Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya 
(FEEC) ha enviat una carta al 
síndic de greuges Rafael Ribó 
en la qual li demanen que inter-
cedeixi per aconseguir el des-
confinament dels esports de 
muntanya al medi natural des 
de la fase 1. El muntanyisme és 
una de les modalitats que més 
dificultats troba entre les res-
triccions actuals. L’FEEC, que 
agrupa més de 400 entitats ex-
cursionistes de les quals 55 són 
lleidatanes, reclama que els seus 
federats puguin fer activitats de 
muntanya a tota la regió sanità-
ria corresponent i sense limita-
ció d’horaris. És una sol·licitud 
en la mateixa línia que la que 
ha fet l’FEDME (Federació Es-
panyola d’Esports de Muntanya 
i Escalada) al Consell Superior 
d’Esports perquè en el pròxim 
BOE que emeti el Govern esta-
tal es modifiquin “les actuals 
mesures de la desescalada del 
confinament que impedeixen 
als esportistes exercitar-se fora 
del seu municipi, la qual cosa 
suposa impedir la pràctica de 

l’esport de muntanya a la gran 
majoria de federats”.

Joan Ramon Amorós, repre-
sentant territorial de les regions 
o vegueries vuitena i novena, 
que agrupen les comarques llei-
datanes excepte el Solsonès i la 
Cerdanya, veu “contradictori 
i un disbarat que a l’esport no 
professional ens limitin l’acti-
vitat al municipi i a una franja 
horària i, en canvi, es permeti 
anar a un bar en grups de fins 
a deu persones el temps que es 
vulgui”. 

De la mateixa manera es ma-
nifesta Josep Sierra, president 
del CEL (Centre Excursionista 
de Lleida) que agrupa més de 
700 socis. “No té cap explicació 
que puguis agafar el cotxe per 
anar-te’n a Àger, a les 12.00 per 
exemple, a prendre el vermut, 
però que no puguis sortir a les 
11.00 a caminar per un sender”.  
A més, la pràctica del senderis-
me o l’escalada es desenvolupen 

Muntanyisme confinat
Els esports de muntanya demanen que es permeti a la fase 1 fer activitat a tota la regió sanitària i 
sense límit horari || Reclamen flexibilitat per a uns clubs que veuen “perillar el seu futur”

Jordi marmolejo durant una escalada a les parets del montsec d’Ares.

Un grup de senderistes en una imatge abans de decretar-se l’estat d’alarma.

diScriminAció
Veuen contradictori que es 
puguin reunir deu persones 
en un bar però que no es 
pugui caminar o escalar

➜coronavirus els efectes en l’esport

n Jordi Marmolejo és esca-
lador i guia d’alta muntanya 
pertanyent al CEL. Només 
veu “incongruències” en la 
decisió de no flexibilitzar les 
mesures per als esportistes 
de muntanya. “No veig sen-
tit restringir-nos al municipi 
i limitats d’horari. Si en algun 
lloc no hi ha aglomeracions és 

a la muntanya. Anem a llocs 
on de vegades amb prou feines 
veus ningú”, assenyala mentre 
mostra la seua queixa.

Joan Ramon Segura, un 
veterà muntanyenc i sende-
rista també del CEL, diu que 
entendria que restringeixin 
durant la desescalada l’accés a 
llocs com el congost de Mont-

rebei, l’entorn de l’embassa-
ment de Sant Llorenç o el Parc 
d’Aigüestortes. “El territori 
de muntanya és molt gran i 
la gent no van els uns a sobre 
dels altres. Es guarden les dis-
tàncies. En una casa es podran 
reunir fins a deu persones i 
nosaltres no podem sortir a 
caminar”, es lamenta.

el detAll

“Anem a llocs on amb prou feines veus ningú”

a l’aire lliure però requereixen 
un desplaçament a les zones on 
es desenvolupa l’activitat espor-
tiva. Els federats de muntanya 
recorden també que el BOE 
estableix que es podran realit-
zar activitats de turisme actiu i 
de naturalesa per a grups d’un 
màxim de fins a deu persones, 
per empreses registrades com 
de turisme actiu. Per això, tant 
Amorós com Sierra demanen 
que aquest permís es faci exten-
siu “a les activitats socials dels 
clubs, que veuen perillar el seu 
futur a l’haver-se vist afectats 
pel confinament”.

leS dAdeS

38.199
federats

Hi ha actualment en total a 
Catalunya després d’un incre-
ment en els últims anys.

leS clAUS

Tercera federació estatal
z  Tant a nivell català com 
espanyol les federacions de 
muntanya ocupen el tercer 
lloc per nombre de llicències.

Dos regions a Lleida
z  L’FEEC està formada per 
regions o vegueries. Excep-
te el Solsonès i la Cerdanya, 
les comarques lleidatanes 
s’agrupen entre la vuite-
na (Garrigues, Noguera, Pla 
d’Urgell, Segarra, Segrià i Ur-
gell) i la novena (Alt Urgell, 
Alta Ribagorça, Pallars Jussà, 
Pallars Sobirà i Val d’Aran).

Esports de muntanya
z Alpinisme, escalada, des-
cens de barrancs, curses de 
muntanya, excursionisme, 
raquetes de neu, esquí de 
muntanya, BTT, marxes nòr-
diques, tècnica i aquàtica, 
canicròs, raids de muntanya.

4.500
federats a lleida

Representa poc més del 10% 
de les llicències federades a 
tot Catalunya.
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El senyor

Víctor Parrot Carreres
Descansà en pau el dia 14 de maig del 2020 als 92 anys.
(A.C.S.)

Els seus nebots, Dolors i Antoni, Elionor i Joan Antoni; renebots, Jordi, Xavier, 
Àlex, Oriol i Neus; cosins, família tota i amics de la residència Nostra Llar 
Sant Jaume.
Assabenten llurs amics i coneguts de tan sentida pèrdua i els preguen una oració 
per l’etern descans de la seva ànima.

El comiat se celebrarà en la intimitat de la família seguint el protocol de la 
situació actual. Més endavant s’anunciarà una cerimònia en el seu record. 
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Tremp celebra la missa en honor al seu patró

religió cerimònia

Uns 25 fidels van acudir a la cerimònia guardant entre ells la distància de seguretat.

jorDi uriach

❘ Tremp ❘ La basílica de Tremp va 
celebrar ahir la seua primera 
missa important després d’en-
trar en la fase 1. Va tenir lloc 
a les 12 del migdia i la cerimò-
nia es va fer en honor al patró 

del municipi, sant Bonifaci. A 
l’esdeveniment van acudir uns 
25 fidels i el local estava condi-
cionat per acollir-ne fins a 70. 
Tots van guardar la distància 
de seguretat recomanada du-

rant la pregària i no es van po-
der donar la pau. En el moment 
de la comunió, els fidels van 
anar-hi d’un en un i recollien 
amb la mà l’hòstia de part del 
mossèn, abillat amb mascareta.

Guimerà suspèn la 26a edició          
del mercat medieval pel covid
atesa la dificultat d’assegurar les distàncies de seguretat

urgell esdeveniments

Segre tàrrega
❘ Guimerà ❘ L’ajuntament de Gui-
merà i la Comissió del Mercat 
Medieval van anunciar ahir la 
suspensió de la 26 edició del 
Mercat Medieval, previst per 
als dies 8 i 9 d’agost. L’orga-
nització del certamen va ar-
gumentar que “aquesta decisió 
ve motivada per la dificultat 
d’assegurar les mesures de 
protecció i distanciament en 
espais reduïts, necessàries en 
la situació actual per prevenir 
el contagi de coronavirus”. 

En aquest sentit, han prio-
ritzat la salut de tots els par-
ticipants i visitants al Mercat 
Medieval. L’organització va 
assegurar que “el Mercat Me-
dieval tornarà el 2021 amb 

una nova edició que s’espera 
que sigui tan festiva com les 
d’aquests anys”. 

El mercat de Guimerà s’ha-
via convertit en un de les prin-
cipals fires medievals del terri-
tori i en la seua anterior edició 
va congregar més de 15.000 
persones. Hi participen més 
d’un centenar de parades amb 
productes artesans i fins i tot 
algunes ofereixen demostra-
cions d’oficis antics. També hi 
ha espectacles itinerants i una 
representació de teatre.

el cantant rafa Sánchez, fundador de La Unión.

música rock

❘ maDriD ❘ El cantant de La 
Unión, Rafa Sánchez, va 
anunciar ahir la dissolució 
de la banda 36 anys després 
de la seua fundació el 1984 
a Madrid. “Per la present co-
munico i autoritzo la difu-
sió de la circumstància que 
el grup La Unión, que vaig 
fundar i del qual sóc inte-
grant des del seu naixement, 
s’està dissolent i això queda-
rà materialitzat de manera 
imminent, cessant les seues 
actuacions i activitat com a 
tal”, va explicar el cantant en 

un comunicat desitjant sort 
al seu company, Luis Bolín, 
amb qui continuaven mante-
nint el grup. 

La Unión va acabar cons-
truint una carrera de més de 
tres dècades de durada en la 
qual, inspirats per la literatu-
ra en la construcció de les se-
ues lletres, van transitar per 
nombrosos estils, ja fossin 
melodies rock amb repunts 
de pop, new wave, hip-hop 
i sons llatins fins a arribar, 
en la seua última etapa, a un 
camí més electrònic.

el grup La unión anuncia 
la dissolució de la banda

efe

tornarà eL 2021
els organitzadors van dir 
que és difícil garantir les 
mesures de prevenció      
per evitar contagis

el film ‘amores 
perros’ tindrà         
una nova versió

cine

❘ maDriD ❘ La pel·lícula Amo-
res perros es va estrenar fa 
ja 20 anys i per celebrar el 
seu aniversari el cineasta 
Alejandro González Iñár-
ritu va anunciar-ne el re-
llançament remasteritzat. 
La pel·lícula es va estrenar 
en el marc del Festival de 
Canes, on va guanyar els 
premis de la Setmana de la 
Crítica, el Grand Golden 
Rail i el dels joves crítics.

Silvio rodríguez 
estrena el seu       
vintè disc

cantautors

❘ maDriD ❘ El cantautor Sil-
vio Rodríguez torna amb 
material inèdit al seu nou 
disc, Para la espera. El mú-
sic dedica aquest vintè àl-
bum a la memòria d’amics 
desapareguts com l’artista 
espanyol Luis Eduardo Au-
te, l’historietista cubà Juan 
Padrón Blanco i el cineasta 
i escriptor cubà Tupac Pi-
nilla, entre altres artistes i 
cantants.
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