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Costers del Segre aposta 
per la venda en línia i 
demana ajuts per als cellers
acn
❘ LA POBLA DE CÉRVOLES ❘ Els cellers 
de la DOP Costers del Segre 
aposten per la venda online i 
l’alimentació per fer front a la 
crisi del Covid-19. El president, 
Tomàs Cusiné, va assenyalar 
que amb l’aturada de l’activitat 
de la restauració i l’hostaleria 
el passat 13 de març van cau-
re en picat les vendes, que en 
aquest àmbit són d’un 75%. De 
la quarantena de cellers, amb 
prou feines una desena es de-
diquen a la venda de vi en el 
sector de l’alimentació, amb un 
total del 25% de la facturació. 
Cusiné va remarcar que ara cal 
fer arribar un missatge d’aposta 
pel “consum de producte de pro-
ximitat” i va avisar que caldrà 
canviar l’estratègia de difusió i 
promoció. 

En aquest sentit, va explicar 
que al web de la DOP, www.
costersdelsegre.es, s’ha creat 
una botiga en línia, que ofereix 
informació de tots els cellers que 
tenen habilitada la venda per 
internet. 

Cusiné, a més, va dir que els 
“cellers tenen molta moral” 
perquè sempre han patit molt 
per sobreviure, i els més petits 
encara més. Per aquesta raó, as-
segura que li costa pensar que 
la crisi del coronavirus pugui 
forçar el tancament d’algun dels 
cellers i apunta que, a tot estirar, 
potser “alguna canvia de mans”. 
No obstant, davant de la impre-
visibilitat de la situació actual, 
reclama al Govern central ajuts 
per al finançament, sobretot per 
a aquells cellers que no tenen 
tant “múscul financer”.

❘ LLEiDA/BinèfAR ❘ L’alcalde d’Al-
macelles, Josep Ibarz, ha fet 
arribar una carta el delegat de 
la Generalitat a Lleida, Ramon 
Farré, en la qual mostra la seua 
preocupació pel brot de Co-
vid-19 detectat a l’escorxador 
Litera Meat de Binèfar, al qual 
posteriorment s’han sumat al-
tres casos declarats a Fribin, a 
la mateixa localitat aragonesa. 
Ibarz, a la missiva, explica que 
una part dels empleats de Lite-
ra Meat són veïns d’Almacelles 
i detalla que almenys quatre ja 
han estat diagnosticats amb la 
malaltia a la mateixa localitat. 
Per això, Ibarz reclama a Farré 
que demani informació sobre 
aquests casos declarats a Binè-
far per coordinar una resposta 
sanitària. 

Així mateix, segons va pu-

blicar ahir el diari digital Pú-
blico, el sindicat CNT denuncia 
que uns 200 empleats de Litera 
Meat haurien estat infectats 
per coronavirus i una altra 
xifra similar a Fribin, un nú-
mero que, segons el sindicat, 

seria més gran si es comptabi-
litzessin els asimptomàtics i els 
empleats que, asseguren, han 
estat acomiadats per no acudir 
a treballar al trobar-se malalts. 
Després d’aquestes informaci-
ons, Litera Meat va emetre un 
comunicat en el qual va expli-
car que fins ahir s’han efectuat 
931 tests ràpids serològics als 
seus treballadors, dels quals un 
22% (204) van ser positius i, 
per tant, portadors d’anticossos 
i no necessàriament del virus. 
Per a aquest 22% de treballa-
dors, la càrnia va encarregar 
tests PCR, que determinen si 
la persona està encara infec-
tada o curada. Segons Litera 
Meat, ha rebut ja el resultat de 
105 PCR, dels quals onze tre-
balladors han donat positiu i la 
resta, negatiu.

Preocupació a Almacelles pels 
brots en càrnies de Binèfar
Litera Meat afirma que només 11 empleats estan avui infectats

proveS

Una vintena de casos 
sobre 931 d’analitzats

n Litera Meat calcula que fi-
nalment 20 empleats dels 931 
analitzats donaran positiu per 
coronavirus, una xifra molt in-
ferior als prop de 200 que, se-
gons denuncia la CnT, ho es-
tan a la càrnia.

Pallarsactiu analitza 
l’afectació al Pallars
❘ TREMP ❘ Pallarsactiu ha re-
alitzat una enquesta per 
conèixer els efectes de la 
crisi sanitària del coronavi-
rus en l’economia del Jussà 
i el Sobirà. Hi ha participat 
un 27% del teixit productiu 
d’aquestes dos comarques. 
De les respostes es desprèn 
que un 17% de les empreses 
ha tramitat un ERTO i que 
un 31% dels treballadors 
s’ha vist afectat per això. 
Així mateix, un 26% dels 
empresaris calcula pèrdues 
per més de 20.000 euros si 
l’administració no ho rever-
teix amb pactes globals des 
d’Europa.

Aran confirma 11 nous 
casos de coronavirus
❘ ViELHA ❘ La Val d’Aran ha 
confirmat 11 nous casos de 
Covid-19 a través de tests 
serològics, que identifiquen 
la immunitat. Així doncs, el 
total de casos confirmats a 
Aran és de 125.

Gerb i Os de Balaguer 
decoren els balcons
❘ OS DE BALAguER ❘ L’ajuntament 
d’Os de Balaguer i l’EMD 
de Gerb regalaran una flor 
als veïns perquè decorin els 
seus balcons durant el confi-
nament. També reparteixen 
mascaretes per a nens de 3 
a 12 anys.

Campanya dirigida a 
nens a Mollerussa
❘ MOLLERuSSA ❘ L’ajuntament de 
Mollerussa i el Consell Soci-
al Municipal han iniciat una 
campanya de sensibilització 
per a nens sobre el Covid-19 
amb la imatge de l’heroïna 
local VAI.

imatge d’arxiu d’una vista de gausac, nucli de vielha.

x. rodríguez
❘ LLEiDA ❘ Els veïns de Vielha i dels 
28 nuclis agregats de Tremp po-
dran sortir a passejar i a practi-
car esport sense les restriccions 
horàries que va marcar l’Estat 
per als municipis de més de 
5.000 habitants, malgrat que to-
tes dos localitats superen aques-
ta xifra. Això es deu al fet que 
l’ordre publicada ahir al BOE 
flexibilitza aquesta mesura per 
desescalar l’estat d’alarma pel 
coronavirus i eximeix d’apli-
car-la als pobles agregats que 
no assoleixin aquest llindar de 
població. En el cas de Vielha, 
el municipi té uns 5.600 ha-
bitants, però cap de les seues 
tretze poblacions arriba a cinc 
mil. A Tremp, només la ciutat 
supera aquesta xifra i només 
allà s’aplicarà la limitació ho-
rària. Pel mateix motiu, Lleida 
ciutat eximeix de la restricció 
les EMD de Sucs i de Raimat 
(vegeu la pàgina 7).

Així, la norma publicada 
ahir dicta que les restriccions 
no s’aplicaran en “municipis i 
ens d’àmbit territorial inferior 
al municipi” amb una població 
igual o inferior als 5.000 veïns. 
Aquest enunciat va obrir la por-
ta a diverses interpretacions per 
part dels municipis. 

El subdelegat del Govern es-
panyol a Lleida, José Crespín, 
va aclarir que “si es vol que la 
unitat de mesura de la pobla-
ció sigui el nucli agregat, en-
davant, però no podrà sortir 

Veïns de Vielha i 28 pobles de Tremp 
passejaran sense franges horàries
L’Estat relaxa aquesta limitació en municipis amb pobles de menys de 5.000 habitants 
|| L’ordre publicada ahir obre la porta a fer un tomb de més d’una hora

d’aquests pobles per fer esport 
o passejar”.

Així, el municipi de Tremp té 
5.800 veïns, dels quals 5.230 vi-
uen a la ciutat. La resta es repar-
teix en 28 nuclis, on no s’aplica-
rà la restricció horària. L’alcal-
dessa, Pilar Cases, va demanar 
“evitar entrar als nuclis”. Per la 
seua part, l’alcalde de Vielha, 
Juan Antonio Serrano, va donar 
a conèixer un ban municipal que 
autoritza “la pràctica de l’acti-
vitat física entre les 06.00 i les 
23.00 hores” sense aplicar fran-
ges horàries, al considerar que 
cap nucli del municipi, inclosa la 
capital, supera els 5.000 veïns.

Passejades de més d’una hora
Una altra de les novetats 

de l’ordre ministerial és que 
les passejades de majors de 14 
anys i menors de 70 es podran 
fer durant tota la franja horària 
establerta (de 06.00 a 10.00 i 
de 20.00 a 23.00 hores) en lloc 
de limitar-se a només una hora, 
com es va apuntar inicialment 
dijous passat, abans de la publi-
cació de la norma. 

Crespín va recordar que la 
pràctica de l’esport serà en 
aquelles mateixes hores, però 
tenint com a límit el municipi. 
Per la seua part, les persones 
que requereixin sortir acom-
panyades i els majors de 70 po-
dran sortir de 10.00 a 12.00 i de 
19.00 a 20.00. Els tombs amb 
nens es limiten entre les 12.00 
i les 19.00 hores.

leS clauS

Passejades i esport. Els veïns de Lleida i de la resta de l’Estat 
que visquin en municipis de més de 5.000 habitants podran 
sortir a partir d’avui a passejar o a practicar esport en les fran-
ges horàries establertes. A les poblacions de menys de 5.000 no 
s’aplicaran aquestes restriccions. Aquest és el cas dels 13 nuclis 
de Vielha, els 28 agregats de Tremp i Sucs i Raimat.

Mollerussa. La Policia Local de la capital del Pla d’Urgell in-
tensificarà el dispositiu de control itinerant pel parc de la Serra 
i des de la Banqueta del Canal fins al Salt del Duran a partir 
d’aquest cap de setmana per l’autorització per sortir a passejar 
o a practicar esport. La brigada municipal tancarà el parc de 
patins i la pista poliesportiva. L’ajuntament ha instal·lat tanques 
davant de les residències per evitar que els usuaris puguin tenir 
contacte amb familiars que passegin.
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