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El Departament de Salut dema-
narà que les Terres de l’Ebre, Ta-
rragona i l’Alt Pirineu i Aran passin 
a la fase 2 del pla de desescala-
da el proper dilluns 25 de maig. 
Ho va anunciar ahir la consellera 
Alba Vergés, que va explicar que 
les tres regions “tenen una bona 
evolució”. Vergés va assenyalar  
que tant a les Terres de l’Ebre, Ta-
rragona com a l’Alt Pirineu i Aran 
es pot fer un bon seguiment de 
casos des de l’atenció primària, i 
que es demostra amb els indica-
dors que han anat rebent després 
de la primera setmana a la fase 1. 

Si el Ministeri de Salut ho 
aprova el proper 25 de maig els 
tres territoris catalans que ja fa 
una setmana que estan a la fa-
se 1 podran fer un pas més en la 
desescalada. I és que el departa-
ment que lidera Alba Vergés farà 
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FOTO: ACN / La conselleria demanarà el canvi al Ministeri de Salut

Salut demanarà que l’Alt 
Pirineu i l’Aran passi a la 
fase 2 el proper 25 de maig

els informes necessaris per sol·li-
citar que passin a la fase 2 del pla. 
Tot plegat, després que les tres 
regions sanitàries hagin mostrat 
una “bona evolució” durant la pri-
mera setmana a la fase 1.

Vergés, però, va deixar clar 
que no es demanarà el pas de les 

diferents regions sanitàries que 
començaran el desescalament 
a partir d’aquest dilluns, Girona, 
Lleida, la Catalunya Central, l’Alt 
Penedès i el Garraf. “Encara no 
han entrat a la primera fase, per 
tant creiem que s’ha de fer pas a 
pas i veient com evolucionen”.

Tests a la residència del Pont de Suert
Aquest divendres es van practicar tests PCR als usuaris de la 
residència geriatrica de l’Alta Ribagorça, al Pont de Suert. Des de 
l’inici de la pandemia no ha registrat cap cas positu /FOTO: N.C.

El Pallars Jussà 
augmenta 
l’atenció a 
persones de risc
L’equip de Serveis Socials del 
Pallars Jussà han incrementat 
en un 44% el nombre d’aten-
cions a persones vulnerables 
durant aquests dos mesos de 
confinament respecte els dos 
mesos anteriors, principalment 
atenent a persones grans o de-
pendents.

Segons dades del Departa-
ment de Treball, Afers Socials 
i Famílies, 5.346 empreses de 
la demarcació de Lleida han 
presentat un Expedient de Re-
gulació Temporal d’Ocupació 
(ERTO), afectant a 30.218 tre-
balladors. Les xifres totals de 
Catalunya superen els 97 mil 
expedients i afecten a més de 
700 mil persones. 

30.218 lleidatans 
han estat afectats 
per un ERTO
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La línia Lleida-La Pobla 
recupera demà el 100% 
del servei amb mesures 
de prevenció i higiene
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) 
recuperarà el 100% del 
servei a la línia Lleida-La 
Pobla demà dilluns 18 de 
maig, coincidint amb l’inici 
del desconfinament gradual 
de la regió sanitària de 
Lleida.

Lleida
REDACCIÓ
Les circulacions i els horaris a la lí-
nia tornaran a ser els que hi havia 
abans del 21 de març, quan FGC 
va adaptar el servei als requeri-
ments de les autoritats sanitàries 
i de la mobilitat pel coronavirus i 
va adaptar l’oferta de la línia a un 

50% del servei habitual. El tram 
comprès entre les estacions de 
Balaguer i La Pobla de Segur es 
continuarà realitzant amb auto-
bús com a conseqüència dels tre-
balls de reparació de la unitat de 
tren malmesa durant el temporal 
‘Gloria’ del mes de gener. Aques-
tes treballs s’han vist afectats per 

l’estat d’alarma i la previsió és 
que la unitat torni a estar en ser-
vei la segona quinzena de juliol.

La tornada a la normalitat a la 
línia Lleida-La Pobla es farà apli-
cant mesures higièniques i de 
prevenció, com l’obligatorietat de 
l’ús de mascareta, ocupació d’un 
màxim del 50% dels seients, i no 
més de dues persones a les plata-
formes per anar dret.

La demanda a la línia Lleida-La 
Pobla durant aquestes setmanes 
de confinament ha estat al vol-
tant d’un 84% menor que en el 
mateix període de l’any passat, 
amb una mitjana de 95 valida-
cions diàries, quan habitualment 
la mitjana és de 608.

 Els usuaris 
han caigut 

un 84% amb 
l’estat d’alarma 

Alpicat va organitzar ahir una cer-
cavila força especial amb motiu 
de la Festa de Sant Isidre, que es-
tava prevista per aquest cap de 
setmana. La rua va tenir com a 
gran protagonista l’elefant Hathi, 
una criatura que és obra del Cen-
tre de Titelles de Lleida i que va 
recórrer els carrers del municipi.

Alpicat celebra 
un Sant Isidre 
confinat amb 
una cercavila 

FOTO: Núria Garcia / L’elefant del Centre de Titelles, ahir a Alpicat

Amb motiu de la Festa Major, el 
consistori de Montoliu de Lleida, 
al Segrià, ha repartit a cada casa 
del municipi un lot amb una am-
polla de vermut, una ampolla de 

cava, unes llaunes de musclos i 
escopinyes i unes xocolatines. 
L’associació de joves del poble 
s’ha encarregat de fer el repar-
timent.

L’Ajuntament del Pont de Suert 
ha autoritzat aquest divendres 
passat que es tornés a fer el 
mercat setmanal amb mesures 
de seguretat arran del covid-19. 

El mercat s’ha traslladat al camp 
de futbol, només hi ha parades 
d’alimentació i els clients han de 
portar mascareta, guardar dis-
tàncies i no tocar els aliments.

Montoliu de Lleida reparteix 
el vermut de Festa Major

El Pont de Suert recupera  
el seu mercat setmanal

FOTO: Núria Garcia / Lliurament del vermut a una família del poble

FOTO: Núria Castells / El mercat s’ha traslladat al camp de futbol
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