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El Bisbat constituye un servicio de 
atención a las víctimas de abusos 
de miembros de la Iglesia | PÁG. 19

DETENCIONES POR DROGAS. 
La Guardia Civil arresta una persona 
en Lleida y otra en Almacelles | PÁG. 22

NACE EN EL JUSSÀ LA PRIMERA CERVEZA 
VERDE DE ACEITUNA DEL MUNDO. Oliba 
Green Beer incorpora hasta siete variedades 
autóctonas de la Vall de Barcedana | PÁG. 21L

L
E
ID

A

#JOEMQUEDOACASA

✓ Sanidad 
‘suaviza’ el 
confinamiento 
para la zona 
de montaña

✓ Sánchez 
hace caso a 
Torra y Ponent 
permanece        
en la fase 0

✓ El Gobierno 
pacta una 
prórroga de 
los ERTE hasta 
el 30 de junio

✓ Segundo 
día en Lleida 
sin muertes y 
con más altas 
que contagios

✓ El Baix 
Segrià pide 
ayudas para 
la campaña 
de la fruta

TEMA DEL DIA PÁGINAS 3-15 

Pirineu y Val d’Aran ‘aprueban’ 
pero Lleida aún deberá esperar

FOTO: Núria García / El bar 1203, situado en la Seu Vella de Lleida, sigue con el acondicionamiento para una próxima reapertura 

FOTO: N. García / Un total de 35 establecimientos del Eix Comercial ya han recibido el material de protección

Las terrazas, 
aún sin poder 
abrir y ‘kits’ 
de protección 
para el Eix
Los ayuntamientos de la de-
marcación estudian adaptar 
las tasas de las terrazas para 
los bares que deberán seguir 
cerrados. Por otra parte, 35 co-
mercios del Eix ya han recibido 
el ‘kit’ de protección para po-
der afrontar la reapertura de 
las tiendas con todas las medi-
das higiénicas recomendadas. 
Hoy continuará el reparto de 
los ‘kits’, que incluyen guantes, 
mascarillas y geles.

rcolomina
Resaltado



Sanitat confirma que l’Alt Pirineu 
i Aran passa dilluns a la fase 1 i 
que Lleida continua a la fase 0
Fins a onze comunitats senceres d’Espanya avancen en el 
desconfinament, el que suposa el 51% del total de la població
Sanitat va acceptar ahir la 
proposta de la Generalitat 
que implica que l’Alt Pirineu 
i Aran, a més de les Terres 
de l’Ebre i el Camp de 
Tarragona, avancin en el 
desconfinament, mentre 
que Lleida, i altres cinc 
regions sanitàries catalanes, 
hagin d’esperar.

Madrid
agènciEs
D’aquesta manera, segons va 
anunciar ahir el ministre de Sani-
tat, Salvador Illa, la regió sanitària 
de Lleida –que inclou les comar-
ques del Segrià, les Garrigues, la 
Noguera, el Pla d’Urgell, l’Urgell i 
la Segarra– no podrà gaudir de la 
millora de les condicions del confi-
nament que implica estar a la fase 
1, com poden ser l’obertura dels 
centres de culte a un terç de la 
seva capacitat, reprendre l’activi-
tat als comerços de menys de 400 
metres quadrats sense necessitat 
de cita prèvia, l’obertura de te-
rrasses a bars i restaurants al 50% 
de la seva capacitat o la possibili-
tat de fer reunions de fins a deu 
persones a les llars o al carrer. En 
canvi, sí podran gaudir d’aquests 
avantatges els habitants de la re-
gió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, 

FOTO: Sanitat / Mapa d’Espanya que indica en quina fase del desconfinament es troba cada territori
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La presidenta de la Comunitat de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va va-
riar la seva opinió respecte a la 
desescalada i va secundar dema-
nar passar a la fase 1 de la deses-
calada després de reunir-se amb 
sectors econòmics, per a pal·liar 
una crisi pitjor, i comprovar que 
podien “estirar” les UCI. “Al llarg 
de la setmana segons m’he anat 

reunint amb diferents sectors 
econòmics, que són els que aixe-

Ayuso reconeix que va variar 
la seva postura davant de la 
desescalada per paliar la crisi

El Govern, 
però, rebutja la 

seva petició

quen l’economia, els que em-
pren, veient també la situació en 
la qual estem amb el tema de les 
famílies més vulnerables que es-
tan sense ingressos, i veient que 
efectivament les UCIS les podem 
estirar, cal prendre una decisió”.

El Ministeri de Sanitat, però 
va rebutjar que Madrid passi di-
lluns a la fase 1 de la desescalada, 
segons fonts del govern autonò-
mic, que apunten que l’executiu 
espanyol “avala la capacitat as-
sistencial” de la regió però “s’in-
clina per esperar a que el sistema 
de detecció primària estigui més 
afiançat pel canvi de fase”.

El ministre de Sanitat, Salva-
dor Illa, va anunciar que Sani-
tat permetrà a les CCAA canviar 
les franges horàries d’activitats 
durant el confinament perquè 
s’adaptin a les circumstàncies 
meteorològiques permetin, per 
exemple, que els nens menors 
de 14 anys no hagin de sortir a 
les hores de més calor. Segons 

Illa, aquesta potestat de les 
CCAA es tradueix en la possibi-
litat de moure les franges dues 
hores amunt o avall, però “cal-
drà mantenir la distinció entre 
diferents col·lectius”. La qüestió 
quedarà recollida en una ordre 
ministerial que explicarà tots els 
aspectes de l’inici de l’etapa 1 a 
bona part del territori de l’Estat.

Les comunitats autònomes 
podran adaptar les franges 
horàries del confinament

que inclou les comarques del Pa-
llars Jussà, Pallars Sobirà, l’Alt Ur-
gell, l’Alta Ribagorça, Val d’Aran i la 
Cerdanya. Així, Sanitat va acceptar 
la proposta catalana que es basava 
en l’índex EPG, obtingut a partir de 
dos factors, la taxa reproductiva 
efectiva (Rt) i la Incidència Acumu-

lada (IA). Amb un valor de menys 
de 30 es considerava risc baix i en-
tre 30 i 70 risc moderat. Cal recor-
dar que, segons Salut, l’Alt Pirineu 
i Aran té un índex de 8 i Lleida de 
60. A més, el govern espanyol ha 
aplicat una sèrie de criteris per va-
lorar en cada territori: la transmis-

sió del virus, la seva gravetat i les 
capacitats de detecció i resposta.

Pel que fa a Espanya, Galícia, 
Astúries, Cantàbria, País Basc, La 
Rioja, Navarra, Aragó, Extrema-
dura, Múrcia, així com Canàries i 
Balears –se sumen totes les illes a 
les que ja estaven en fase 1 en tots 

dos arxipèlags–, són les comuni-
tats que evolucionen íntegrament 
a la següent etapa, a més de les 
ciutats autònomes.

A Castella i Lleó cap província 
com a tal passa a la fase 1, però 
sí diverses àrees de salut, una a 
Àvila, sis a Burgos, tres a Lleó, una 
a Palència, una a Salamanca, tres 
a Valladolid i una a Sòria. A Cas-
tella-la Manxa, les províncies de 
Conca i Guadalajara també van 
rebre el vistiplau de Sanitat per 
a passar a la fase 1. A Andalusia 
passen a aquesta fase Almeria, 
Jaén, Sevilla, Cadis i Còrdova. A la 
Comunitat Valenciana, permeten 
el pas als departaments de salut: 
Vinaròs (Castelló), Requena, Xàti-
va-Ontinyent i Gandia (València), 
i Alcoi, Dénia, La Marina Baixa, 
Elda, Oriola i Torrevella (Alacant). 
Mallorca, Eivissa i Menorca, a Ba-
lears, i La Palma, Gran Canària, Te-
nerife i Fuerteventura, a Canàries, 
també se sumen. Això implica que 
el 51% de la població passarà el di-
lluns a la fase 1 de la desescalada. 
Illa, després de la reunió del Con-
sell Interterritorial amb les comu-
nitats autònomes, va explicar que 
ha informat els governs regionals 
de les zones que passen a la fase 
1, que veuran flexibilitzades les 
condicions del confinament.
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L’escola concertada catalana 
demana un pla de rescat per 
evitar el tancament de centres
Les entitats xifren que cada mes de confinament 
costa prop de 17 milions d’euros als col·legis
L’escola concertada catalana 
demana un pla de rescat 
en forma de subvenció a 
fons perdut de 16,8 milions 
d’euros per cada mes de 
confinament per tal de no 
desaparèixer.

Barcelona
ACN
Les diferents patronals van enviar 
una carta a la directora general 
de Centres Concertats i Centres 
Privats del Departament d’Edu-
cació perquè faci arribar aques-
ta necessitat al govern espanyol. 
“Les escoles necessiten liquiditat 
amb caràcter urgent si és que vo-
lem evitar una crisi sense prece-
dents d’una part substancial del 
sistema educatiu de Catalunya”, 
van avisar des de l’escola con-
certada, que remarca que és una 
quantitat “ajustada a la situació 
que travessen els centres i a la 
voluntat d’assegurar-ne la conti-
nuïtat quan finalitzi aquesta eta-
pa excepcional”.

FOTO: ACN / Aula buida d’una escola durant el període de confinament 

“I no és en cap cas una deman-
da de facilitació de crèdits, per-
què els centres ja estan endeu-
tats, sinó de liquiditat en forma 
de subvenció a fons perdut”, va 
afegir el sector, que constata que 
la situació és “delicada”.

D’altra banda, els sindicats 
CCOO i UGT van denunciar ahir 
que la Fundació Vedruna Cata-
lunya demana al personal de més 

d’una trentena dels seus centres 
escolars concertats que facin 
efectiva una donació “voluntària” 
mensual del 10% del seu salari 
net fins que no es restableixi la 
normalitat a les escoles. La Fun-
dació Vedruna Catalunya gestiona 
quatre col·legis a la demarcació 
lleidatana, que estan situats als 
municipis de Balaguer, Tàrrega, 
Mollerussa i Bellpuig.
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Les entitats representatives de 
l’escola concertada de Catalun-
ya van expressar la seva satisfac-
ció i agraïment davant l’anunci 
del Departament d’Educació de 
fer-se càrrec de la dotació de 
material higiènic i sanitari als 
seus centres durant el període 
de preinscripció, tal com fa amb 
els públics. El departament va 
anunciar que pagarà les masca-
retes, els gels i els guants neces-
saris en el procediment presen-
cial de preinscripció. El sector 
considera que la decisió fa justí-
cia amb les demandes de l’esco-
la concertada i el paper que té 
en el marc del Servei d’Educació 
de Catalunya. 

Educació pagarà 
el material de 
protecció durant 
el període de 
preinscripció

L’escola Mestre Ignasi Peraire de 
Mollerussa (MiP) constata un 
cop més els resultats de la se-
va aposta per les Tecnologies de 
l’Aprenentatge i el Coneixement 
(TAC), situant dos projectes en-
tre els tres finalistes del Concurs 
de creació de llocs web Wapps.
cat, que convoca la Fundació.
cat, en la categoria de Primària. 
Un palmarès del centre educa-
tiu mollerussenc que ja ha tingut 
un destacat recorregut de finals,i 
guardons en el mSchools, Mobile 
World Capital Barcelona.

Els estudiants de l’escola Mes-
tre Ignasi Peraire competien 
amb 3.300 participants integrats 
en 1.183 grups dels territoris de 
parla catalana, superant una pri-
mera classificació que selecciona 

entre 10 i 15 projectes segons les 
categories, i en la segona volta en 
resulten els tres finalistes.

La Fundació.CAT organitza un 
certamen per valorar els llocs 
web més complets elaborats per 
alumnat de tots els nivells de 
qualsevol centre educatiu en què 
s’aprengui català

L’equip docent de cicle su-
perior del MIP ha dinamitzat la 

L’escola Ignasi Peraire de 
Mollerussa situa dos treballs 
finalistes al concurs Wapps

creació de 10 pàgines web rela-
cionades amb els objectius de 
desenvolupament sostenible de 
l’ONU. Als nens de cinquè curs 
se’ls va demanar que creessin 
una pàgina web real, treballant 
en equips de cinc i posteriorment, 
presentar-ho al concurs que orga-

nitza la Fundació.CAT. Per fer pos-
sible aquesta tasca els mestres 
dinamitzadors van rebre el suport 
amb sessions de formació pre-
sencials i en línia, amb seguiment 
i suport telemàtic i amb el lliura-
ment d’un paquet de domini i un 
servidor de forma gratuïta.

FOTO:  J.A.P / Alumnes de l’escola de Mollerussa confeccionant una 

El certamen 
premia les 

pàgines web 
en català 

CCOO i UGT 
veuen irregularitats 
en el procés de 
selecció de Correos 
CCOO i UGT van denunciar ahir 
possibles irregularitats en el 
procés d’ingrés de 4.005 llocs 
de treball fixos a Correos (60 
a les comarques de Lleida) per 
irregularitats en l’òrgan de se-
lecció arran d’ingerències d’alts 
directius de l’empresa. Els sin-
dicats diuen que l’òrgan de se-
lecció ha canviat la nota de tall 
de l’examen, amb el vot en con-
tra de CCOO i UGT. 

Balaguer reemprèn 
la restauració del 
Castell Formós la 
setmana que ve
Les obres de restauració al 
Castell Formós de Balaguer  es 
reemprendran la pròxima set-
mana després de l’aturada pel 
confinament. Amb aquestes 
obres quedarà protegida i mu-
seïtzada una de les sales més 
nobles que s’han trobat de l’an-
tic castell. La Gran Cambra con-
serva restes dels paviments ori-
ginals i murs del segle XIV.

El Jussà inverteix 
en mesures d’estalvi   
energètic i en seus 
d’atenció social 

El Consell Comarcal del Pallars 
Jussà ha realitzat diferents ac-
cions per millorar l’eficiència 
energètica dels edificis com la 
instal·lació de llums led a la seu 
central del consell comarcal. 
També s’està acabant d’ade-
quar un l’espai d’atenció a les 
persones situat a l’antiga seu 
del consell comarcal, al carrer 
Pau Casals de Tremp.

ERC reclama un 
ple a Alpicat per 
reformular el 
pressupost del 2020

Esquerra Alpicat, conjunta-
ment amb el regidor de la CUP, 
va demanar a l’equip de govern 
de l’Ajuntament d’Alpicat la 
realització d’un ple extraordi-
nari de finances per reformu-
lar el pressupost municipal de 
l’any 2020 i destinar part dels 
diners a combatre la crisi sani-
tària, econòmica i social provo-
cada per la pandèmia del coro-
navirus.
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Neix al Pallars Jussà la primera 
cervesa verda d’oliva del món
La seva recepta única inclou un total de set varietats 
autòctones que es troben a la Vall de Barcedana
Sant Martí de Barcedana
MARTA LLUVICH (ACN)
El productor d’oli d’oliva Ivan Ca-
elles ha tret al mercat la primera 
cervesa verda d’oliva del món. 
Oliba Green Beer, és una cervesa 
que neix a la Vall de Barcedana, 
al Pallars Jussà, i que destaca pel 
seu “atractiu i particular color 
verd, per l’aroma que transporta 
als camps d’oliveres i pel seu sa-
bor compensat i amb tocs d’oli-
va”, va explicar Caelles. Aquest 
enginyer agrònom ha volgut unir 
en un sol producte les seves du-
es passions; les olives i la cervesa. 
Amb aquest producte dona con-
tinuïtat al projecte de posar en 
valor la Vall de Barcedana i els 
seus paisatges d’oliveres; primer 
amb l’oli d’oliva de muntanya, i 
ara amb aquesta cervesa, única 
al món. La seva recepta inclou un 
total de set varietats d’olives au-
tòctones del Jussà.

Oliba Green Beer s’ha elaborat 
seguint l’estil Bohemian Pilsner, 
originari de la República Txeca. 
Caelles va explicar que “s’han uti-
litzat malts pils d’alta qualitat i llú-
pols txecs com el saaz per oferir 
un producte amb un 5% d’alco-
hol, refrescant i suau”. A més, és 
una cervesa sense gluten, fet que 
no afecta el seu sabor i apta per 
celíacs. Per tot, Caelles, va dir que 
“és un producte únic i incompara-
ble a tot el món”. 

Aquesta cervesa pallaresa es 
presenta en ampolles de 33cl, 
una edició limitada d’ampolles de 
75cl i tiradors per a fires. Caelles 
va indicar que l’Oliba Green Beer 
és “la beguda mediterrània dels 
Pirineus”, concepte que sorgeix 
observant la distribució del cultiu 
d’oliveres de Catalunya, que va 
des del peu de la muntanya, com 
la Vall de Barcedana, fins a la cos-
ta mediterrània.

FOTO: O. G. B. / L’equip d’Oliba Green Beer brindant amb una cervesa

Pel que fa al nom, Oliba es l’in-
gredient que fa especial aquesta 
cervesa, però s’ha escrit amb ‘b’ 
per donar-li personalitat i fer re-
ferència a la idea de beer o birra. 
Green Beer, destaca el particular 
color del producte i ens informa 

que es tracta d’una cervesa. Un 
nom i un concepte amb moltes 
aspiracions que s’han pensat per-
què siguin entenedors a escala 
internacional. A més, està com-
promesa amb entitats com la 
Fundació Privada Ilersis i l’ONCE.

Almacelles invertirà 
uns 700.000 euros 
en la urbanització 
de diversos carrers
L’ajuntament d’Almacelles va 
anunciar ahir que ja ha sortit 
a exposició pública el projecte 
constructiu per a la urbanit-
zació del carrer Mossèn Cinto 
Verdaguer i un altre tram del 
carrer de Maria Rúbies, per tal 
de poder condicionar tot l’en-
torn de la nau industrial que es 
destinarà com a centre comer-
cial en aquest àmbit. El pressu-
post és d’uns 700.000 euros.

Calcinada la cabina 
d’un camió a l’A-2, 
al terme municipal 
de Bellpuig
La cabina d’un camió va quedar 
ahir totalment calcinada quan 
el vehicle de gran tonatge es 
trobava a l’A-2, al terme mu-
nicipal de Bellpuig. En aquest 
sentit, els serveis d’emergènci-
es van ser alertats del foc a les 
20.00 hores i es van desplaçar 
un total de dues dotacions dels 
Bombers de la Generalitat, en-
carregades d’apagar les flames. 
Cal destacar que el conductor 
del camió no va resultar ferit.

El paer en cap de Balaguer, Jordi 
Ignasi Vidal, va anunciar el pri-
mer paquet de mesures concre-
tes de suport a l’activitat econò-
mica i empresarial de la ciutat. 
Aquestes fan referència a la taxa 
de residus i es divideixen en dos 

parts. En primer lloc, els establi-
ments que s’han vist obligats a 
aturar la seva activitat econòmica 
quedaran exempts del pagament 
de la taxa durant aquest període 
mitjançant una sol·licitud a l’ajun-
tament. Posteriorment, cada em-

presa o comerç podrà sol·licitar 
la rebaixa corresponent. Aques-
ta és la primera mesura concre-
ta d’un paquet que ja va definir 
fa uns dies el govern municipal i 
que plantejava una actuació amb 
tres línies ben definides: suspen-
dre, ajornar o flexibilitzar el pa-
gament de taxes i impostos; una 
campanya promocional per posar 
en valor el comerç de proximitat 
i els productors locals, i també el 
desplegament del Pla Estratègic 
Comercial i Turístic.

Balaguer suspèn la taxa de 
residus a aquelles empreses 
que han aturat l’activitat
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Els ajuntaments de Lleida, Mo-
llerussa, Les Borges Blanques i 
Solsona van il·luminar ahir de 
color vermell les seves façanes 
amb motiu del Dia Internacional 
de la Creu Roja i la Mitja Lluna 
Roja, en què es va  commemora 
el naixement de l’Henri Dunant, 
l’empresari suís que va ser el 
fundador de l’entitat. Per la se-

va part, a Almacelles es va il·lu-
minar la Casa Clara. A més, a la 
capital del Segrià també es van 
“vestir de vermell” els ponts de 
la ciutat. Altres consistoris per 
qüestions logístiques no es van 
poder sumar a la iniciativa, tot i 
que la resposta va ser unànime, 
“però sabem que comptem amb 
el suport dels veïns i veïnes”.

Els ajuntaments es ‘vesteixen’ 
de vermell amb motiu del Dia 
Internacional de la Creu Roja

FOTO: C. R. / Imatge de la Paeria de Lleida de il·luminada de vermell

Portes obertes online 
12 de maig a les 19h

FORMACIÓ PROFESSIONAL
Modalitat Dual

· Arts gràfiques
· Electrònica
· Imatge i so

· Informàtica i comunicacions
· Manteniment de vehicles

PFI
Programa de Formació i Inserció

iescaparrella.cat

Institut Caparrella
El coneixement ens fa créixer
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