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coronavirus comarqueS

Preveuen mampares  
en restaurants
❘  barcelona ❘  Mampares o 
coberts d’un sol ús en bars 
i restaurants, modificació 
d’horaris i limitació d’afora-
ment als cines, i màscares i 
control de temperatura a les 
discoteques. Són algunes de 
les mesures que contemplen 
associacions i federacions del 
sector per poder reobrir des-
prés del confinament que va 
començar el dia 14 de març. 
Elaboren protocols que faran 
arribar al ministeri de Sani-
tat i a les conselleries per 
anar “tots a l’una” i recla-
men a l’administració crite-
ris clars per evitar inversions 
innecessàries.

Promotors demanen 
agilitzar llicències
❘ barcelona ❘ L’Associació de 
Promotors de Catalunya va 
presentar ahir un pla per ge-
nerar 60.000 llocs de treball 
i ingressos de 1.500 milions 
d’euros si aconsegueix una 
producció de 25.000 habi-
tatges anuals a Catalunya, 
per la qual cosa demanen agi-
litzar les llicències i revisar 
els preus màxims de venda i 
lloguer de pisos socials.

El Segrià amplia 
l’atenció ciutadana
❘ lleiDa ❘ El consell del Segrià 
compta amb una nova línia 
de telèfon (973 980 230) per 
atendre amb la màxima ce-
leritat les trucades dels ve-
ïns de la comarca, que han 
augmentat en les últimes 
setmanes coincidint amb el 
tancament de l’atenció pre-
sencial pel coronavirus, so-
bretot per temes relacionats 
amb els serveis socials. A 
més, la corporació ha refor-
çat la difusió dels seus serveis 
i accions amb nous canals 
de comunicació a eBando i 
Instagram.

La Seu ha atès 220 
urgències socials
❘ la seu D’urgell ❘ L’ajuntament 
de la Seu d’Urgell ha atès un 
total de 220 persones afec-
tades per una urgència so-
cial coincidint amb la crisi 
sanitària provocada pel co-
ronavirus. També ha posat 
en marxa la xarxa d’atenció 
psicològica en disset casos i 
ha activat el centre de dis-
tribució d’aliments de l’Alt 
Urgell per a 124 famílies al 
març i fins a un total de 186 a 
l’abril. D’altra banda, també 
ha servit àpats a vint-i-tres 
nens.

Almacelles intensifica 
les desinfeccions
❘ almacelles ❘ L’ajuntament 
d’Almacelles ha dut a terme 
una desinfecció especial als 
espais públics susceptibles 
de rebre nens i famílies ar-
ran del permís de sortir al 
carrer als menors de catorze 
anys.

redacció / acn
❘ lleiDa ❘ Els pobles petits reivin-
diquen flexibilitzar el desconfi-
nament ara que el Govern cen-
tral ja planteja la desescalada 
davant l’evolució favorable de 
la pandèmia del coronavirus. 
En aquest sentit, l’Associació 
de Micropobles demana me-
sures específiques per a un 
desconfinament adaptades a 
la realitat dels municipis pe-
tits. El seu president i alcalde 
de Torrebesses, Mario Urrea, 
va explicar que la desescalada 
no ha de ser igual en ciutats de 
100.000 habitants amb un ter-
me de 10 quilòmetres quadrats 
que en pobles de 200 veïns amb 
una extensió de 30 quilòmetres 
quadrats. Per això, va remarcar 
que les característiques del ter-
ritori han de marcar aquestes 
mesures.

Va assenyalar que ha parlat 
amb la consellera de Salut, Al-
ba Vergés, que està “d’acord 
amb un desconfinament fle-
xible”, ja que “Igualada i Tor-
rebesses no tenen res a veure”. 
Va assenyalar que els micro-
pobles consideren que el con-
finament s’hauria d’haver fet 
d’una altra forma i va assegurar 
que l’aïllament “s’ha respectat 
molt”. Val a recordar que 75 
municipis de Lleida no han re-
gistrat casos de coronavirus, en 
la gran majoria localitats amb 
pocs habitants (vegeu SEGRE 
de diumenge). Així mateix, va 

alertar que quan s’autoritzin els 
desplaçaments a segones resi-
dències s’haurien d’incremen-
tar serveis com els consultoris. 

Per la seua part, l’alcalde de 
la Pobla de Cérvoles, Jaume 
Estradé, es va mostrar partidari 
que “el desconfinament s’adap-
ti a cada municipi o comarca”. 
A l’Urgell, la majoria d’alcaldes 
són partidaris d’aplicar mesures 
més flexibles i el primer edil de 

Sant Martí de Riucorb, Gerard 
Balcells, va destacar que “la 
densitat de població és diferent 
i no tenim transport públic ni 
aglomeracions”, informa Segre 
Tàrrega. 

L’alcalde d’Esterri d’Àneu, 
Pere Ticó, va demanar que es 
tinguin en compte les zones 
amb molt d’espai natural i bai-
xa densitat de població. Així 
mateix, l’alcaldessa de Bassella, 

Cristina Barbens, aposta per 
regular les sortides per fran-
ges horàries per evitar que els 
nens i els avis coincideixin amb 
altres adults. Urrea es va re-
ferir també a la sortides dels 
menors de 14 anys i va consi-
derar que als pobles no té sentit 
limitar-les a 1 quilòmetre de 
distància perquè els nens “po-
den agafar un camí cada un i 
no trobar-se”.

imatge de canalla al carrer a massoteres, on no hi ha ni una dotzena de nens i nenes.

x. santesmasses

Els pobles més petits exigeixen 
flexibilitat en el desconfinament
L’Associació de Micropobles demana mesures específiques per a una desescalada 
més laxa || Algunes localitats proposen afrontar-la per municipis o comarques

Treballadors d’una 
residència de Fraga tornen 
a casa al cap de 34 dies
Deu d’ells es van confinar voluntàriament

La plantilla va ser rebuda al carrer per familiars.

redacció
❘ lleiDa ❘ Deu treballadors de la 
residència del Cinca a Fraga 
van deixar ahir la quarantena 
voluntària que havien seguit 
des del 23 de març passat jun-
tament amb els 42 usuaris del 
centre i van tornar a les seues 
cases per ser substituïts per un 
grup de 13 empleats més, que 
ja se n’aniran cada dia a casa. 
La sortida dels treballadors de 
la residència va estar carregada 
d’emoció i van ser rebuts per 
alguns familiars a la porta de 
l’establiment. La directora, Ci-
ra Jover, va explicar que la me-
sura ha permès que no hi hagi 
cap contagi al centre sanitari i 
va manifestar que la iniciati-
va és “molt recomanable” per 
preservar la salut dels ancians. 

“Avui ja no estic tan tranquil-
la”, va dir la directora després 
de deixar el confinament al 
cap de 34 dies. Malgrat tot, la 
plantilla pren estrictes mesures 
d’higiene abans de posar-se en 
contacte amb els usuaris. Jo-
ver va explicar també que han 
demanat fer tests al personal 
abans que entrés a treballar i 
l’administració ho ha rebutjat 
al no presentar símptomes. 
     Per la seua banda, a les resi-

dències d’Almacelles, Aitona, 
la Pobla de Segur i Vielha no 
s’han registrat més casos o de-
funcions per coronavirus, des-
prés que es detectessin brots als 
geriàtrics d’aquests municipis. 
En aquests casos, s’estan extre-
mant les precaucions per evitar 
nous contagis. 
     Així mateix, a la residència 
de la Fuliola, on des de l’inici 

de la crisi sanitària han mort 
20 persones (encara que es 
desconeix quantes tenien co-
ronavirus malgrat que al centre 
hi ha un brot), “a poc a poc va 
tornant la normalitat, no hi ha 
episodis de febre i alguns resi-
dents han començat a sortir al 
pati seguint les mesures de se-
guretat”, segons l’ajuntament, 
informa Segre Tàrrega.

centreS de LLeida
no hi ha hagut nous  
casos a centres de lleida 
com els d’almacelles, 
aitona, la Pobla o Vielha
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Bàsquet. La Lliga Femenina es dóna per 
acabada i el Cadí espera ser a Europa.

27
Instal·lacions. L’Alcoletge avança les obres
per col·locar gespa artificial al seu camp.

30

xavIer pujol
❘ LLEiDA ❘ El Llista Blava acomia-
darà al final de la present tem-
porada un altre dels seus his-
tòrics, el porter Lluís Tomàs. 
Després de tretze temporades 
al club, en dos etapes diferents, i 
tocar el cel amb els dos títols eu-
ropeus conquerits els dos anys 
anteriors, sent una peça clau, el 
porter de Tremp ha decidit po-
sar el punt final a la seua dilata-
da trajectòria esportiva davant 
la dificultat per conciliar la feina 
i la família amb la seua passió, 
l’hoquei patins. 

Lluís, que va ajornar la retira-
da l’any passat a petició del club, 
va deixar clar fa setmanes que 
la seua carrera havia arribat al 
final. Format al planter del Club 
Patí Tremp, on va començar 
amb cinc anys al costat del seu 
germà bessó Andreu, actual ca-
pità del Llista, va recalar al club 
llistat el seu segon any de juve-
nil. Va ser-hi només dos anys, en 
els quals va arribar a ser convo-

cat amb el primer equip, llavors 
dirigit per Francesc Monclús. 
Els estudis universitaris el van 
portar a Barcelona, on va jugar 
dos campanyes a l’Horta, una 
altra a l’Andorra abans de fitxar 
per l’Igualada, amb el qual va 
debutar a la màxima competició 
europea. A l’equip de l’Anoia va 
estar dos temporades, per des-
prés tornar al Llista i completar 
onze campanyes més. 

El seu retorn no va estar 
exempt de sofriment. La pri-
mera temporada, la 2009-2010, 
l’equip va salvar la categoria 
gairebé in extremis i aquell es-
tiu el club va estar a punt de la 
desaparició pels deutes. Amb 
l’arribada d’Enric Duch a la 
presidència i amb Albert Fol-
guera a la banqueta, el Llista 
va redreçar el rumb i la tempo-
rada següent va retornar a l’OK 
Lliga. El jugador pallarès, que 
farà 34 anys al juny, va viure 
el seu millor moment amb els 
dos títols europeus, sobretot el 
primer, al ser clau a la tanda de 
penals de la final amb el Barce-
los portuguès.

Lluís Tomàs es retira 
El porter pallarès penjarà els patins aquesta temporada per la dificultat de conciliar l’elit amb la 
feina i la família || Després de 13 temporades al Llista i ser clau en els dos títols europeus

lluís Tomàs ha estat clau en la conquesta dels dos títols europeus per part del llista.

jorDi EChEvArriA

doS eTapeS
Lluís, format al Tremp, va 
arribar al Llista sent juvenil  
i la segona etapa la va 
començar el 2009

➜coronavirus els efectes en l’esport

x. pujol
❘ LLEiDA ❘  El Llista ja sabia les 
intencions de Lluís Tomàs de 
retirar-se al final de la present 
temporada, per la qual cosa 
s’ha mogut ràpid en el mercat 
i ja té lligat el seu substitut, 
Martí Serra, procedent del Ca-
lafell, també de l’OK Lliga. El 
porter barceloní, nascut fa 23 
anys a les Masies de Voltregà 
però format a les categories 
inferiors del Club Patí Vic, 
és un dels porters de futur de 
l’hoquei estatal. 

Serra, que ha complert la se-
ua quarta temporada al Ca-
lafell, les dos últimes a l’OK 
Lliga, ha estat una peça im-
portant aquest any perquè el 
quadre tarragoní s’hagi clas-
sificat per a la competició eu-
ropea. Fa dos anys ja va ser 

Martí Serra, del Calafell, serà el substitut
El Llista s’ha mogut ràpid i ja té lligat el jove porter d’Osona, format al planter del 
Vic i que ve de fer dos bones campanyes al club tarragoní

Martí Serra porta quatre temporades al Calafell.

TwiTTEr

convocat amb la selecció es-
panyola absoluta per disputar 
la Taça Latina, la competició 
internacional que reuneix els 
quatre països d’Europa i que 

Espanya va acabar conquerint. 
A més, ha estat campió d’Euro-
pa sub-17 (2012) i subcampió 
mundial sub-20 (2015). Amb 
el Vic va conquerir la Copa del 

Rei del 2015 i va ser subcam-
pió d’Europa el 2015.

Serra lluitarà pel lloc de ti-
tular amb Gerard Folguera, 
que ha complert la segona 
temporada al primer equip del 
Llista, encara que sense gaudir 
de minuts. El porter d’Osona 
és el primer reforç per a un 
Llista que continuarà comp-
tant amb Andreu Tomàs i Joan 
Cañellas, que ja han donat el sí 
per renovar, Oriol Vives, que 
té dos anys més de contracte, 
i els del planter Sergi Duch i 
Sergi Folguera, a banda de 
l’esmentat Gerard Folguera. 
A part de Lluís Tomàs, causen 
baixa Marc Palazón i el fran-
cès Nathan Gefflot, que torna 
a La Vendeenne, mentre que 
la continuïtat d’Àlex Joseph 
està en l’aire.

el deTall

vA FirmAr pEr 2 Anys

Roc Llisa negocia 
la rescissió amb el 
Bassano italià
n El lleidatà Roc Llisa 
no continuarà la tempo-
rada que ve al Bassano 
italià. El club, que patirà 
una important reestruc-
turació, ja li ha comuni-
cat que no compta amb 
ell i negocia la rescissió 
de contracte, ja que el ju-
gador de Mollerussa ha-
via firmat l’estiu passat 
per dos campanyes. Fins 
al 31 de març passat les 
dos parts podien trencar 
la vinculació abonant la 
meitat del contracte fir-
mat, però ara la negocia-
ció serà sobre la totalitat 
dels emoluments. 
     Llisa, que espera ar-
ribar aviat a un acord 
satisfactori, està obert a 
qualsevol opció, inclòs el 
seu retorn a l’OK Lliga. 
L’Alcoi va ser la seua úl-
tima destinació.
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El GP d’Espanya 
virtual serà 
solidari

Cancel·lada la 
prova atlètica 
de Madrid

El Palau 
Olímpic, banc 
d’aliments

❘ jerez De la frontera ❘ El Gran 
Premi Virtual d’Espanya 
de MotoGP, que es disputa-
rà en la mateixa data en la 
qual s’haurien de disputar 
les curses reals, ajornades 
per la crisi mundial del co-
ronavirus, pretén recaptar 
fons per lluitar contra la 
pandèmia, i assegurar així 
l’entrega de proves, educació 
i equip a l’Àfrica subsahari-
ana. L’esdeveniment virtual, 
organitzat per Dorna Sports i 
l’organització benèfica oficial 
de MotoGP, Two Wheels for 
Life, comptarà amb les tres 
categories. Per primera vega-
da des del seu llançament el 
23 d’abril, els pilots jugaran 
amb el nou vídeojoc oficial 
de MotoGP el 2020.

❘ maDriD ❘ La reunió de Madrid 
d’atletisme, que s’havia de 
disputar el proper 19 de juny, 
ha estat cancel·lada a causa 
de l’epidèmia del coronavi-
rus, com va informar ahir la 
Federació Espanyola d’Atle-
tisme (RFEA). El míting ma-
drileny s’anava a disputar per 
segon any consecutiu al nou 
estadi Vallehermoso, després 
de la seua reinauguració el 
25 d’agost del 2019 amb 
la celebració precisament 
d’aquesta competició, que 
forma part del circuit con-
tinental europeu de la Fede-
ració Internacional, categoria 
de plata. La cancel·lació de-
finitiva, segons l’RFEA, s’ha 
acordat amb l’ajuntament i la 
Comunitat de Madrid.

❘ baDalona ❘ L’ajuntament de 
Badalona i el Joventut van 
anunciar ahir un acord per-
què el Palau Olímpic sigui la 
seu d’un nou banc d’aliments 
per a famílies vulnerables 
que s’hagin vist afectades 
per la crisi del Covid-19. La 
pista de bàsquet en què juga 
la Penya serà, des d’avui, el 
punt de distribució de 600 
lots d’aliments i d’alguns 
productes d’higiene infantil 
dirigits a aquelles famílies 
que són ateses pels serveis 
socials municipals. L’entrega 
d’aliments es realitzarà cada 
quinze dies en coordinació 
amb la Creu Roja, que s’en-
carregarà de l’operatiu amb 
mig centenar de voluntaris 
i tècnics.

agèncieS
❘ parís ❘ El president de la Fór-
mula 1, Chase Carey, va con-
firmar ahir que el Mundial de 
Fórmula 1 començarà el dia 5 
de juliol amb la disputa del Gran 
Premi d’Àustria, després de la 
suspensió anunciada ahir del 
GP França, que havia de dis-
putar-se a finals de juny i que 
s’ha convertit en la desena cursa 
del certamen afectada pel coro-
navirus. L’anunci del Govern 
francès de prohibir qualsevol 
esdeveniment multitudinari 
fins a mitjans de juliol va liqui-
dar les poques opcions que li 
quedaven a la carrera francesa, 
que al contrari que altres proves 
que intentaran reprogramar-se 
més endavant, confirma la seua 
absència definitiva aquest any.

Chase Carey va qualificar 
com a “decebedor” aquest 
anunci, però va mostrar el seu 
“ple suport a la decisió presa 
per les autoritats franceses”. 

L’F1 preveu arrancar al juliol i sense públic
Després d’anul·lar-se ahir el Gran Premi de França, que no es reprogramarà, el Mundial 
començaria a Àustria i tindria entre 15 i 18 curses fins al mes de desembre

La F1 espera poder completar entre 15 i 18 carreres aquest any.

efe

“Esperem tornar aviat a Paul 
Ricard”, va desitjar, afegint que 
a la F1 estan “cada vegada més 
segurs amb el progrés dels plans 
per començar la temporada a 
l’estiu”. “El nostre objectiu és 
començar a competir a Europa 

al mes de juliol, concretament al 
circuit d’Àustria del dia 3 al 5 de 
juliol. Al setembre, l’octubre i el 
novembre ens veurien competir 
a Europa, Àsia i Amèrica, i la 
temporada acabaria a Bahrain i 
Abu Dhabi, completant d’aques-

ta manera entre 15 i 18 carreres. 
Publicarem el nostre calendari 
final tan aviat com sigui possi-
ble”, va anunciar Carey.

El mandatari va avançar que 
la previsió és que “les primeres 
carreres no tinguin aficionats”, 
però que esperen solucionar 
aquest assumpte “a mesura que 
avanci el calendari”. “Encara 
hem de resoldre molts proble-
mes, com els procediments per-
què els equips i els nostres altres 
socis entrin i operin a cada pa-
ís”, va recordar. En aquest sen-
tit, va remarcar que “la salut i la 
seguretat de tots els involucrats 
continuaran sent la prioritat nú-
mero u”. “Només avançarem 
si comptem amb procediments 
segurs per poder abordar tant 
els riscos com els possibles pro-
blemes”, va dir. En qualsevol 
cas, va aclarir que “òbviament 
tots els plans estan subjectes a 
canvis” a causa de “les incòg-
nites del virus”.

La Volta a catalunya mantindrà les etapes lleidatanes per a l’edició de l’any que ve.

x. pujoL/agèncieS
❘ lleiDa ❘ L’edició centenària de 
la Volta Ciclista a Catalunya, 
que s’havia de celebrar del dia 
23 al dia 29 de març, es dispu-
tarà finalment l’any que ve, 
concretament l’última setma-
na de març del 2021. Així ho va 
anunciar ahir l’organització des-
prés d’avaluar com ha quedat 
el calendari ciclista a causa de 
la pandèmia del coronavirus i 

davant de la impossibilitat d’or-
ganitzar-la amb garanties en el 
tram final del present any. “La 
prioritat absoluta ara és la lluita 
contra el Covid-19 i evitar-ne 
la propagació. El calendari ci-
clista que ha fet oficial l’UCI ha 
quedat reduït a pràcticament 
tres mesos, i el que tenim més 
clar és que volem celebrar una 
100a edició amb les màximes 
garanties i amb les millors fi-

gures mundials”, va comentar 
el director general de la Volta, 
Rubén Peris.

Tenint en compte que les 
competicions esportives amb 
gran afluència de públic no es-
taran permeses en els propers 
mesos a Catalunya, i amb un 
calendari en el qual es preveu 
la disputa del Tour de França 
al mes de setembre, i poste-
riorment la celebració del Giro 

La Volta del centenari 
s’ajorna per al 2021
La ronda mantindrà el final d’etapa a Port Ainé i la sortida des de la Pobla

d’Itàlia i la Vuelta a Espanya, a 
més dels cinc Monuments i el 
Mundial, les opcions per cele-
brar la Volta de forma satisfac-
tòria són molt limitades. “Tenim 
claríssim que no volem fer la 
Volta a qualsevol preu. No tin-
dria cap sentit fer-la coincidint 
amb el Tour, el Giro o la Vuelta, 
competint pels millors corre-
dors i les audiències televisives. 
Tampoc no ens plantegem fer-la 
en un format reduït de dies. Per 
això creiem que l’opció més as-
senyada i adequada és fer-la en 
les nostres dates habituals l’any 
2021”, va confirmar.

L’organització espera mante-
nir el recorregut d’aquesta edi-
ció, en el qual figurava un final 
d’etapa a l’estació pallaresa de 
Port Ainé i una sortida a la Po-
bla de Segur. Marc Baró, alcalde 
de la població del Pallars Jussà, 
va reconèixer ahir a SEGRE que 
“per a nosaltres és un orgull es-
tar en l’edició centenària i con-
tinuarem sent-hi l’any que ve. 
Quan Rubén Peris (president de 
l’organització) ens va comuni-
car l’ajornament de la Volta, ja 
ens va dir que la seua intenció 
era la de mantenir el mateix re-
corregut”, va assenyalar. 

La Volta, que va viure la se-
ua primera edició l’any 1911, 
s’havia celebrat de manera inin-
terrompuda des de l’any 1939, 
just després de la Guerra Civil 
Espanyola.
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