
Alcaldes del Pirineu defensen 
que s’obri la mobilitat entre 
les regions en la mateixa fase
Consideren que ajudaria a recuperar l’activitat 
econòmica sempre sense “abaixar la guàrdia”
Sort/Puigcerdà
ACN
Diversos alcaldes de l’Alt Pirineu 
i Aran, a més del president del 
Consell Comarcal del Pallars So-
birà, Carles Isús, estan a favor 
de permetre la mobilitat entre 
regions sanitàries que estiguin 
en el mateix punt del procés de 
desescalada, amb l’objectiu de 
“tornar poc a poc a la normalitat” 
i “reactivar l’economia”. A més, 
consideren que aquest replan-
tejament cal fer-lo ara que més 
àmbits territorials han avançat a 
la fase 1, tot i insistir que no es 
pot “abaixar la guàrdia” i que cal 
aplicar “seny i responsabilitat”. A 
més, el primer edil de Puigcerdà, 
Albert Piñeira, també aposta per 
recuperar la mobilitat cap a les lo-
calitats situades a l’altra banda de 
la frontera, encara que sigui esta-
blint-ne una franja territorial con-
creta. Piñeira creu que cal obrir 
un debat sobre la mobilitat entre 
les regions sanitàries que estan a 
la fase 1 de desescalada. Així, tot 
i que deixa clar que la “preserva-
ció de la salut” ha de continuar 
tenint prioritat, en aquesta etapa 
cal també, diu, “anar reactivant 
mica en mica l’activitat econòmi-
ca” amb “seny i responsabilitat”. 

Mentre, a l’altre extrem de la 
regió, l’alcaldessa de la Vall de Boí 

FOTO: ACN / Imatge d’una terrassa d’un bar de Sort on estan en fase 1 des de la setmana passada

(Alta Ribagorça), Sònia Bruguera, 
també diu sí que s’ha de recupe-
rar la mobilitat de manera “pro-
gressiva” i amb la finalitat que 
puguin arribar turistes, tot i que 
insisteix en el fet que els veïns i 
les administracions locals tenen 
“molts dubtes” del que la gent 
pot i no pot fer en cada fase dins 
dels seu àmbit territorial i en re-
gions sanitàries veïnes que es tro-

ben en el mateix punt del procés 
de desescalada.

Per la seva banda, el president 
del Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà té clar que no s’ha d’”abai-
xar la guàrdia” amb el control sa-
nitari de la pandèmia, però dema-
na que la gent es pugui moure pel 
territori i que, d’aquesta manera, 
al Pallars Sobirà hi puguin arribar 
turistes. De fet, pràcticament tots 

els hotels i càmpings de la co-
marca estan tancats i, tot i poder 
obrir, esperen l’arribada de visi-
tants a la zona. Mentre, el seu ho-
mòleg a l’Alt Urgell, Miquel Sala, 
està a favor de continuar cenyint 
la mobilitat a dins de l’àmbit de la 
regió sanitària, “per coherència”, 
diu, amb el criteri que s’ha seguit 
fins ara en la planificació de la de-
sescalada.
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L’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
incrementarà les mesures de se-
guretat en l’accés a les dependèn-
cies municipals per tal d’evitar al 
màxim la propagació de Covid-19 
en la fase 2 de desescalada. Així, 
els serveis d’atenció ciutadana en 
aquesta nova etapa impliquen 
haver de respectar una distància 
mínima de dos metres entre per-
sones o centralitzar tots els trà-

mits a la planta baixa de l’edifici, 
a més de continuar maximitzant 
la via telemàtica. En els casos en 
què aquesta hagi de ser presen-
cial es farà mitjançant cita prèvia 
i s’habilitarà un únic accés, vigilat 
per un conserge i on hi hauran les 
mesures de protecció necessàri-
es, com ara el control de tempe-
ratura, la desinfecció de mans o 
l’ús de mascareta.

L’Ajuntament de la Seu farà 
controls de temperatura a 
l’accés a les dependències  

Des del consistori de la capital 
alturgellenca indiquen que s’es-
tan estudiant models d’atenció 
ciutadana com ara la videocon-
ferència, sempre i quan es ga-
ranteixi la seguretat de les tran-
saccions. Mentre, pel que fa a 
la cita prèvia, es podrà demanar 
preferentment per telèfon a par-
tir d’aquest divendres. A més, a 
l’edifici de l’ajuntament hi haurà 
personal de neteja durant tota 
la jornada per garantir la correc-
ta desinfecció de tots els punts 
d’atenció presencial. Val a dir 
que des que es va decretar l’estat 
d’alarma per Covid-19, l’Ajunta-
ment ha seguit donant servei. 

Guissona 
reparteix kits 
de material 
sanitari als 
comerços
L’Ajuntament de Guissona repar-
tirà 175 kits amb material sanitari 
a 175 comerços i petites-mitjanes 
empreses de la població per enca-
rar l’entrada a la fase 1 del descon-
finament que suposa l’obertura 
tots els comerços locals, la torna-
da de les empreses a treballar a 
ple rendiment i l’obertura de ter-
rasses al públic.  Aquest kit que 
repartirà el consistori inclou-
rà 4 mascaretes fttp2, 1 catifa 
desinfectant i un dispensador 
d’hidrogel amb una recàrrega. 
Aquest material serà repar-
tit durant aquesta setmana a 
tots els comerços locals amb 
un doble objectiu:  garantir el 
compliment de les condicions 
sanitàries requerides i reduir al 
màxim la posibilitat d’un rebrot 
i donar-los suport com a conse-
qüència de la situació de tanca-
ment que molts han hagut de 
viure aquests dies arran de la 
crisi del Covit-19.

Balaguer comença 
a recuperar serveis 
i habilita els espais 
d’atenció al públic
La Paeria de Balaguer recupera 
amb la fase 1 alguns dels ser-
veis que s’havien suspès com 
a mesura preventiva per la 
pandèmia del Coronavirus. Se-
gons va avançar el paer en cap 
de Balaguer, Jordi Ignasi Vidal, 
el retorn a l’atenció presencial 
serà gradual mentre s’habili-
ten els espais amb la instal·la-
ció de mampares en els serveis 
d’atenció al púbic. Es prioritza-
rà encara l’atenció telemàtica. 

CONSEQÜÈNCIES DEL COVID-19

Torna la missa a la Catedral
La Catedral de Lleida va tornar a acollir ahir una missa ja que 
amb l’entrada a la fase 1 del desconfinament es tornen a permetre 
les cerimònies religioses amb un aforament del 30%. /FOTO: T.A.
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La CGT va denunciar ahir davant 
de la seu de la Subdelegació del 
govern espanyol l’impagament 
dels ERTO. Asseguren que “en 
molts casos, aquests ERTO són 
portats a terme per grans em-
preses els guanys de les quals no 
s’han rebaixat en gran mesura ja 
que la producció ha seguit funci-
onant a molts nivells”. 

El sindicat CGT 
denuncia que 
no es paguen 
els ERTO

L’Arnau rep 3.000 dibuixos

Entrega d’un ecògraf a Sort

L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova ha rebut en les últimes 
sis setmanes més de 3.000 arxius com dibuixos per animar els 
pacients ingressats i els professionals sanitaris /FOTO: ICS

La formatgeria El Tros de Sort ha comprat un ecògraf per als 
serveis sanitaris de la comarca, valorat amb més de 3.200 euros, 
amb el 10% dels formatges venuts. /FOTO: Marta Lluvich (ACN)

Professionals de l’Àrea Infantil i juvenil de Sant Joan de Déu Terres de 
Lleida han elaborat una guia adreçada a nens, adolescents i a les se-
ves famílies per ajudar a gestionar el dol en el marc d’aquesta crisi sa-
nitària i social causada per la pandèmia del coronavirus. Aquesta guia 
aporta la informació bàsica als pares i adults, i a la vegada als nens, 
que amb les il·lustracions pretén poder arribar millor als infants.

Sanitaris elaboren una guia per 
a infants per gestionar el dol 

El BBVA entrega 
a residències de 
Lleida sis tauletes 
per facilitar-los  
la comunicació

Corbins celebrarà 
la primera funció 
de teatre en viu en 
plena desescalada 
del coronavirus

En marc de les accions de su-
port social que la Fundació Anti-
gues Caixes Catalanes (FACC) 
i BBVA estan portant a terme 
arran la situació generada per 
la Covid19, s’ha fet una dona-
ció de 60 tauletes digitals a 60 
residències o entitats d’atenció 
a domicili d’arreu de Catalunya. 
De les 60 tauletes, a Lleida se’n 
repartiran 6. T’apropem als 
teus és el lema d’aquesta acció, 
que pretén facilitar la comuni-
cació entre els avis i àvies que 
viuen en aquestes residències i 
els seus familiars.

La companyia de teatre familiar 
Festuc Teatre representarà en 
viu el seu espectacle La Mon-
getera Màgica el proper 21 de 
maig a les 12 hores al camp de 
futbol del municipi on radica, 
Corbins. La programació, feta 
amb la col·laboració de l’ajun-
tament, es converteix, doncs, 
en la primera funció de titelles 
que es durà a terme amb públic 
presencial a Catalunya dins la 
Fase 1, des de l’Estat d’Alarma. 
S’emmarca dins la Festa Major 
de Santa Quitèria i queda re-
servada als empadronats. 

Els micropobles de Lleida 
són els municipis que no 
han registrat cap ERTO
A tota la demarcació hi ha 30.200 
treballadors afectats per l’expedient
Lleida
REDACCIÓ
Cap de les empreses que tenen la 
seva raó social en 82 petits muni-
cipis de Catalunya ha efectuat un 
expedient de regulació temporal 
d’ocupació (ERTO). Aquesta és 
una casuística molt present a la 
demarcació de Lleida que amb 
49, concentra el 60% d’aquests 
municipis sense afectació. Del to-
tal de micropobles de Catalunya 
(336), una quarta part (24,10%) 
no compten amb empreses domi-
ciliades que hagin fet cap ERTO. 
En el conjunt d’aquests municipis 
s’han vist afectades 4.500 perso-
nes, xifra que representa el 0,6% 
del conjunt de Catalunya.

Aquests són algunes una de les 
dades que dibuixa el mapa muni-
cipal de sectors més afectats per 
la crisi de la COVID-19 (treballa-
dors amb un ERTO per raó social 
de l’empresa), elaborat pel Ser-
vei cientificotècnic de cartogra-
fia i sistemes d’informació geo-
gràfica (SCT de Cartografia i SIG) 
de la Universitat de Lleida (UdL). 
Les dades que aporten mostren 
el fort impacte de la pandèmia 
en l’economia catalana. Al con-
junt del país hi ha 91,4 afectats 
d’ERTO per cada 1.000 habitants, 
essent les comarques amb mes 
incidència el Baix Llobregat (114 
per cada 1.000 habitants) i el Bar-

celonès (105). La demarcació de 
Lleida compta amb algunes de les 
comarques menys afectades, com 
les Garrigues (32) i el Pallars Jussà 
(39). Totes les comarques de Llei-
da presenten valors inferiors a la 
mitjana catalana, essent la més 
afectada la Val d’Aran (88).

Al conjunt de la demarcació el 
sector comercial és el més afec-
tat (6.351 treballadors), seguit de 
l’hostaleria (5.729), la indústria 
(4.099) i la construcció (3.266).  
El predomini del sector comercial 

és un factor diferencial de les co-
marques lleidatanes, motivat pel 
gran pes d’aquesta activitat en les 
principals ciutats de la demarca-
ció: Lleida, Tàrrega i Balaguer.  A 
Girona i a Tarragona el sector més 
afectat és l’hostaleria, i a Barcelo-
na la industria. 

Cal recordar que des de l’inici 
de la crisi sanitària, la demarca-
ció de Lleida ha registrat un total 
de 5.351 expedients, que afecten 
30.236 treballadors, segons les úl-
times dades del Departament.

FOTO: Tony Alcántara/ Es van aplegar ahir davant de la Subdelegació  
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FOTO: UdL/ El mapa elaborat pel Servei 
Cientificotècnic de cartografia de la Universitat de 
Lleida amb els ERTO registrats per municipis
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