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El Govern proposa que Lleida 
continuï a la fase 0 i que l’Alt 
Pirineu i Aran passi a la fase 1
Ponent no avançaria en la desescalada i no es podrien obrir les 
terrasses i centres de culte o fer reunions de fins a deu persones
L’Alt Pirineu i Aran, amb les 
millors xifres de Catalunya, 
és una de les tres regions 
sanitàries de Catalunya que 
entrarien en aquesta nova 
fase dilluns, mentre que 
Lleida hauria d’esperar.

Barcelona
ACN
Les tres regions són, a més de l’Alt 
Pirineu i Aran, Camp de Tarrago-
na i les Terres de l’Ebre, segons 
va anunciar ahir la consellera de 
Salut, Alba Vergés. D’aquesta ma-
nera, l’executiu planteja que les 
regions de Lleida, Barcelona ciu-
tat, àrea metropolitana sud, àrea 
metropolitana nord, Catalunya 
Central i Girona es mantinguin a 
la fase 0 actual. 

Així doncs, Lleida no podrà ini-
ciar la fase 1 de la desescalada, 
que ja permetia obrir les terras-
ses de bars i restaurants  al 50% 
de la seva capacitat, l’obertura 
dels centres de culte a un terç 
dels seu aforament, els comerços 
de menys de 400 metres qua-
drats sense cita prèvia, la possi-
bilitat de viatjar en un cotxe més 
d’un passatger o les reunions de 
fins a 10 persones tant al carrer 
com als pisos particulars.

Vergés va dir que aquestes re-
gions han d’anar a un “ritme més 
lent” que les altres tres i que cal 
que passin “uns dies” per veu-
re l’evolució del virus. L’executiu 
preveu fer una nova proposta la 
setmana que ve per a aquestes 
regions. “El fet que dilluns no 
avancin no vol dir que s’hagin 
d’esperar quinze dies més”, però 
sí que han de tenir un ritme de 
desescalada “més baix”, va dir. 
Aquesta proposta ja es va fer arri-
bar ahir al Ministeri de Sanitat, 
que haurà de prendre la decisió 
definitiva; Vergés no creu que el 
govern espanyol  trobi cap incon-
venient en les propostes que han 
fet. “No m’entraria al cap que les 
trobessin inadequades”, va dir.

Segons van explicar Vergés i el 
secretari de Salut Pública, Joan 
Guix, s’han separat les regions sa-
nitàries en tres categories de risc 
de rebrot. Alt Pirineu i Aran, les 
Terres de l’Ebre, el Camp de Ta-
rragona estan en una situació de 
risc baix, motiu pel qual són les 
tres que proposen per passar a la 
fase 1; Lleida, Catalunya Central, 
Girona, l’àrea metropolitana sud 
i l’àrea metropolitana nord estan 
en risc moderat i la ciutat de Bar-
celona està en risc moderat alt. 
La consellera va remarcar que cap 
de les regions estan en una situa-
ció de risc epidemiològic elevat, 
ja que “el virus va a la baixa”. De 
fet, va dir que totes sis estan en 

una “bona situació, però no ens 
podem relaxar ni un minut”.

Per fer la classificació del risc 
de rebrot, Salut s’ha basat en 
l’índex EPG, que s’obté a partir 
la taxa reproductiva efectiva (Rt), 
que indica la mitjana de persones 
que s’infecten d’un mateix cas i 
la Incidència Acumulada (IA) per 
100.000 habitants dels darrers 14 
dies, amb el nombre de persones 
que han desenvolupat la malaltia 
en aquest període. Si el valor de 
l’índex EPG és menor de 30, es 
considera que el risc de rebrot és 
baix; si és entre 30 i 70, moderat; 
entre 70 i 100, moderat-alt. L’Alt 
Pirineu i Aran té un índex de 8, 
mentre que Lleida el té de 60.

FOTO: Generalitat de Catalunya / La consellera de Salut Alba Vergés durant la roda de premsa d’ahir

El Subdelegat del Govern, Jo-
sé Crespín, va explicar ahir 
que Madrid encara no ha dit 
si accepta o no que el descon-
finament es faci per regions 
sanitàries enlloc de per provín-
cies. El que sí va dir és que per 
avançar en la desescalada és la 
Generalitat la que ha d’enviar 
l’examen d’acord amb les varia-
bles fixades i va afegir que, en 
aquest cas, “el Govern ha fet 

l’examen i s’ha posat la nota”. 
Sense avançar si Illa avalarà o 
no la proposta catalana (Pedro 
Sánchez ja va obrir la porta dis-
sabte a què el desconfinament 
es fes en divisions inferiors a la 
província) sí que va alertar que 
no es podria circular d’una a 
una altra regió sanitària si es-
tan en fases diferents. És a dir, 
que la gent del Pirineu no po-
dria anar a Lleida i a la inversa. 

No es podrà anar de Lleida 
al Pirineu si estan en fases 
diferents, fa notar Crespín
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Les botigues associades a 
l’Eix Comercial rebran demà 
divendres els ‘kits’ higiènics 
de protecció, que estaran 
formats per mascaretes, 
guants, gel desinfectant i 
esprais i que rebran tant els 
treballadors com els clients.

Lleida
A. SÁNCHEZ
L’objectiu, segons explica el presi-
dent de l’Eix Comercial, és garan-
tir la seguretat tant dels treballa-
dors com dels clients per tal que 
puguin afrontar la reobertura de 
les botigues amb les millors con-
dicions possibles. Tot i que els 
establiments de menys de 400 
metres quadrats van poder obrir 
el passat dilluns, molts van optar 
per no fer-ho i aprofitar la setma-
na per adequar-los i tenir-los a 
punt per al dia 12, quan es pre-
veu que la majoria ja apugin les 
persianes. De fet, González expli-

ca que “hi ha botigues que van 
obrir dilluns però que després de 
veure que venia molt poca gent 
només ho fan al matí”.

Des que dilluns es va perme-
tre al petit comerç obrir, el mo-
viment a l’Eix Comercial està fun-
cionant a comptagotes i de forma 
tímida. Només un 20% dels que 
ho tenien permès ho van fer, 
mentre la resta preferien no fer-
ho, o bé perquè no disposaven 
del material protector recoma-
nat o perquè consideraven que 
encara no els era rendible. El que 
sí que s’ha vist des del primer dia 
de reobertura, segons afirma el 
president dels comerciants de 
l’Eix, són més comerços amb la 
persiana mig oberta ultimant el 
recinte per obrir-lo dimarts que 
ve. Un exemple és el de la Llen-
ceria Monrabà, que tot i que té la 
botiga funcionant des del dia 4, 
només atén comandes que estan 
rebent a través del Facebook, Ins-

tagram o per telèfon. 
“Més que res estem aclima-

tant l’interior, posant cintes per 
senyalitzar les distàncies i nete-
jant i desinfectant els emprova-
dors”, explicava dilluns Montse 

Monrabà, una de les seves pro-
pietàries. 

I és que tal com explica “hi ha 
molta feina de neteja i preparació 
prèvia. Volem que la gent se sen-
ti segura quan vingui a la botiga, 

Les botigues de l’Eix rebran 
divendres els ‘kits’ higiènics 
amb gels, guants i mascaretes
La majoria de comerciants encara no han obert
i treballen per aclimatar els locals per al dia 12

FOTO: Tony Alcántara / Gent passejant amb mascaretes per l’Eix
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ja que necessitem que comprin 
com ho feien abans”. De fet, la 
comerciant apunta que treballen 
amb molta incertesa, ja que no 
saben quin serà el ritme de ven-
des i fins a quin punt aquestes es 
veuran afectades per la pandè-
mia de la Covid-19.

D’altra banda, els comerços de 
la Zona Alta van ser els que més 
van obrir dilluns. Ho van fer un 
50%. El seu president, Josep Be-
llera, ja va avançar que obririen 
la majoria, ja que quan encara 
no s’havien fixat les mesures al 
BOE, publicades a última hora 
el diumenge, l’entitat ja feia dies 
que treballava per tenir tots els 
elements de protecció a totes les 
botigues: mampares, gels hidro-
alcohòlic, separadors, mascare-
tes, guants i desinfectants amb 
lleixiu i ozó.

Des que l’activitat va tornar di-
lluns, la Zona Alta no ha presen-
tat gaires novetats. Tal com expli-
ca Marta Sans, una de les seves 
dinamitzadores, “els comerços 
que van obrir el dia 4, continuen 
treballant amb cita prèvia i ate-
nent un client per treballador”, 
tal com especificaven les mesu-
res recollides al Butlletí Oficial 
de l’Estat. De la mateixa manera, 
Sans apunta que s’està treballant 
per tenir-ho tot llest per obrir di-
marts i que els botiguers els han 
transmès que “tenen moltes ga-
nes i energia” després de tants 
dies tancats.

Els comerciants esperen que 
amb l’entrada a la fase 1 del des-
confinament, a Lleida encara sen-
se data d’inici, els resulti més ren-
dible obrir les botigues i intentar 
tornar a la ‘nova normalitat’.

Joel Donés i Oscar Canadell han 
posat en marxa la campanya 
#LleidaEsCorona per recaptar 
fons contra el coronavirus. Amb 
l’objectiu de lluitar conjunta-
ment contra la Covid-19, els dos 
tècnics d’esports han programat 
una setmana d’activitats que 
inclouen sortejos, classes i en-
trevistes, en què es podran fer 
donacions econòmiques al web 
https://www.contraelcoronavi-
rus.org/irblleida. 

Amb el lema #LleidaEsCo-
rona, la proposta començarà 
aquest diumenge 10 de maig 
amb l’explicació de la progra-
mació a través del canal d’Ins-
tagram @lleidaescorona, on es 
donarà a conèixer quina activitat 
es farà cada dia. “Són moments 

complicats i necessitem unir es-
forços per la nostra ciutat i per 
col·laborar conjuntament”. La 
recaptació es destinarà a projec-
tes de recerca que els investiga-
dors de l’IRBLleida realitzen en 
l’àmbit de la Covid-19. 

En paral·lel, l’Instituto de Sa-
lud Carlos III ha finançat dos 
nous projectes lleidatans en la 
lluita contra la Covid-19. Per una 
banda, una recerca sobre la rela-
ció entre l’esclerosi múltiple i la 
Covid-19, liderat per l’Arnau de 
Vilanova i de l’altra, un projecte 
que permet identificar poten-
cials fàrmacs dirigits contra una 
proteïna clau per a l’entrada del 
virus SARS-CoV2, que porta a 
terme l’investigador de l’IRBLlei-
da, Manel Portero.

Dos lleidatans inicien una 
campanya per recaptar fons 
per a la recerca del Covid-19

El Banc dels Aliments de Lleida ha 
posat en marxa una distribució 
periòdica d’aliments a les comar-
ques dels Pirineus per tal de re-
forçar el repartiment en aquesta 
població que es veu especialment 
afectada per la crisi sociosanità-
ria de la Covid-19. El reforç serà 
en aliments frescos (com fruita, 
hortalisses, làctics i càrnics) però 
també en aliments envasats secs 
per tal de fer front a l’augment de 
demanda. En total rebran aquests 
aliments unes 1.973 persones.

Per fer efectiva la distribució i 
el transport dels aliments, s’han 
organitzat tres rutes. La primera 
passarà pel Solsonès i l’Alt Urgell; 
la segona, pel Pallars Jussà i Sobi-

rà; i la tercera, per l’Alta Ribagorça 
i la Valh d’Aran. Aquesta mesura 
vol donar respota a la necessi-
tat manifestada per les entitats 
i serveis socials que treballen en 
aquestes comarques, atès l’elevat 
cost de transport que els hi supo-
sa per una població reduïda. D’al-
tra banda, les entitats de la plana 

continuaran accedint als aliments 
del Banc dels Aliments de les Co-
marques de Lleida desplaçant-se 
fins al magatzem de l’entitat situ-
at al Polígon Neoparc de la capital 
del segrià.

El Banc dels Aliments continua 
amb la crida per captar fons per 
combatre la pandèmia.

El Banc dels 
Aliments reforça 
el repartiment a
les comarques 
dels Pirineus

FOTO: Banc dels Aliments / Prop de 2.000 usuaris rebran els aliments
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