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El Govern central va avalar ahir íntegrament la proposta de la Generalitat d’iniciar la desescalada només en 
tres regions sanitàries de Catalunya, entre les quals l’Alt Pirineu i Aran, fet que implica que un 13 per cent dels 
lleidatans passaran dilluns a la fase 1 de desconfinament pel virus. Això habilita a obrir hotels i turisme actiu.

coronavirus deSconfinament

La Moncloa aprova la desescalada en 
dos velocitats per al pla i el Pirineu
Les comarques de muntanya canvien de fase dilluns i la resta esperarà uns dies més
redacció
❘ lleiDa ❘ El Pirineu farà dilluns 
el primer pas cap al desconfina-
ment després de “vuit setmanes 
d’esforços” per combatre la pan-
dèmia. El ministre de Sanitat, 
Salvador Illa, va confirmar ahir 
que les sis comarques de la regió 
sanitària de l’Alt Pirineu i Aran 
entraran a la fase 1 de la deses-
calada, a més de Terres de l’Ebre 
i el Camp de Tarragona, mentre 
que la resta de Lleida (Ponent 
i el Solsonès, amb la part de la 
Segarra inclosa a la Catalunya 
Central) i de Catalunya conti-
nuarà sota les limitacions de 
l’estadi 0. 

El Govern va avalar així ín-
tegrament la proposta de la Ge-
neralitat. Illa va concretar que 
el canvi de fase permet la reo-
bertura d’activitats i locals mi-
noristes, reunions de fins a deu 
persones, obrir terrasses al 50 
per cent, biblioteques i museus, 
hotels i establiments turístics 
tret de les zones comunes. Així 
mateix, va incloure el turisme 
actiu i d’aventura sempre que 
no impliqui la concentració de 
més de deu persones, la qual 
cosa aclareix part dels dubtes 
d’aquest sector a Lleida (vegeu 
la pàgina 4).

Aquestes mesures de descon-
finament beneficiaran bona part 
del territori de Lleida però úni-
cament un 13 per cent de llei-
datans (57.000 dels 430.000 
lleidatans viuen al Pirineu). El 
ministre i el director del Cen-
tre de Coordinació d’Alertes i 
Emergències Sanitàries, Fer-
nando Simón, van fer una cri-
da a la “responsabilitat” de les 
zones que passin a la fase 1 i 
van assenyalar que la distància 
i rentar-se les mans “són més 
necessaris que mai”.

Les comarques del pla segui-
ran a l’escenari inicial durant 
uns dies més però la Generalitat 
podria instar una revisió a par-
tir de dilluns. El Govern deixa 
també en mans de les autono-
mies la possibilitat de modifi-
car les franges horàries actuals 
sobre les sortides al carrer per 
adaptar-les a la meteorologia.

Juntament amb una part de 
Catalunya, passaran d’escenari 
a la fase 1 totes les comunitats 
autònomes, inclosa Aragó, amb 
les notables excepcions de Ma-
drid; Castella Lleó (tret de 26 
zones bàsiques de salut); Va-
lència (tret de 10 departaments 
de salut); algunes províncies 
d’Andalusia i part de Castella 
la Manxa.

FasE 0

Personal: Passejos de nens, gent gran i 
convivents. l’ús de mascaretes serà 
obligatori al transport públic.

comerç i serveis: Obre amb cita prèvia 
per a l’atenció individual dels clients. es 
podrà atendre un client per cada treba-
llador. Horari preferent per a persones 
de la tercera edat, que coincidirà amb el 
del passeig (de 10.00 a 12.00 hores i de 
19.00 a 20.00 hores).

Hostaleria: Obertura de restaurants i 
cafeteries amb entrega per empor-
tar-se. es podran realitzar comandes 
telefòniques o per internet als restau-
rants i anar al local a recollir-ho. No es 
permetrà el consum al mateix local.

obres: Podran reiniciar-se les reformes 
d’habitatges deshabitats i locals tan-
cats, sempre que no impliquin risc de 
contacte amb els residents.

Esport professional i federat: entre-
naments individuals de professionals i 
federats. entrenament bàsic de lligues 
professionals.

Esport no professional: activitat sen-
se contacte individual i amb la protec-
ció adequada (distància, mascareta).

FasE 1

Personal: Contacte social en grups reduïts 
per a persones no vulnerables ni amb pato-
logies prèvies. es permetran reunions entre 
familiars i amics de fins a deu persones. Po-
dran ser a l’aire lliure o en un domicili. S’hau-
rà de guardar una distància interpersonal de 
dos metres i mantenir les mesures d’higiene 
establertes.

comerç i serveis: Obertura del petit comerç 
amb aforaments limitats i distàncies de se-
guretat.

Hostaleria: Obertura de terrasses amb el 
50% de les taules habituals. al principi, el 
Govern havia anunciat el límit de l’aforament 
per aquesta fase al 30% de les terrasses.

Hotels: Obertura sense ús de zones comu-
nes i amb restriccions en restauració.

agricultura: Obertura d’activitats del sector 
agroalimentari i pesquer que mantenien 
restriccions.

Esport professional i federat: entrena-
ment mitjà en lligues professionals.

Esport no professional: esports sense con-
tacte físic ni ús de vestidors. Centres a l’aire 
lliure sense públic.

oci: actes i espectacles per a menys de 30 
persones, 200 si és a l’aire lliure. Museus 
oberts amb límits d’aforament. Biblioteques.

Llocs de culte: limitació d’un terç de l’afo-
rament total.
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Maria Teresa Sambola
HOTel vall D’àNeu. eSTeRRi

«No canviarà  
res però aixeca  
la moral»
n Maria Teresa Sambola, 
propietària de l’Hotel Vall 
d’Àneu, a Esterri d’Àneu, 
allotja des de fa diverses set-
manes operaris d’una com-
panyia elèctrica i d’obres 
d’emergència com les de la 
C-13 gràcies a un permís es-
pecial que va obtenir a tra-
vés de la Federació d’Hosta-
leria, per la qual cosa creu 
que “no notarem cap canvi, 
ja que continuarem sense 
poder rebre clients d’altres 
zones”. Tanmateix, “el fet 
d’avançar de fase aixecarà 
la moral a molts al poble”. De 
cara a l’estiu, va afegir que 
“la competència entre hotels 
de zones rurals i de platja se-
rà molt gran” i va calcular 
que contractaran un terç del 
personal habitual.
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dadeS de la pandèmia

lleida

Afectats             2.296
Morts                   227
Altes              1.001
z  Segon dia consecutiu sense 
morts a Lleida. Ahir hi va haver 23 
casos més i 37 altes hospitalàries.

catalunya

Afectats         60.404
Morts           11.050
Altes            34.117
z Catalunya va registrar ahir 85 de-
funcions més i 397 nous casos, a 
més de 438 altes.

eSpanya

Afectats      222.857
Morts          26.299
Altes         131.148
z En la jornada d’ahir van morir 
229 persones i es van confirmar 
1.095 contagis, un repunt.

món

Afectats 3.889.841
Morts        271.732
z Europa, amb 150.000 morts, gai-
rebé dobla les d’Amèrica, amb al 
voltant de 85.000, i on hi ha 1,58 
milions d’infectats.

Informació sobre el coronavirus al web http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/

Repunten morts i contagis a Espanya
n La corba del coronavirus a Espanya va dibuixar ahir una nova 
pujada tant del nombre de morts, que amb 229 sumen un total 
de 26.299, com del d’infectats confirmats, que van ser 1.095, 
amb la qual cosa ja són 222.857 els casos. Els nous contagis es 
van incrementar així per segon dia consecutiu i van superar els 
1.000, una cosa que no passava des del 2 de maig.
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* Segons la nova 
comptabilitat de Salut

coronAvIrus balanç

redacció
❘ LLEIDA ❘ Segon dia consecutiu 
amb bones notícies per a la 
província de Lleida. I és que 
ahir no hi va haver cap mort 
per coronavirus, igual que di-
mecres. Aquest fet confirma la 
bona evolució dels últims dies, 
després que diumenge i dijous 
de la setmana passada tampoc 
es registressin defuncions, i les 
persones que han perdut la vida 
des de l’inici de la pandèmia es 
mantenen en 227. Tot i així, Sa-
lut va confirmar 23 casos nous, 
amb un total de 2.296 positius i 
221 casos més sospitosos, cosa 
que eleva la xifra als 7.612. A 
més, la província va superar les 
mil altes hospitalàries a l’arri-
bar a les 1.001, després de les 
37 d’ahir.

D’altra banda, segueixen in-
gressades 77 persones, de les 
quals catorze són a l’UCI de 
l’hospital Arnau de Vilanova, 
mentre que al de Tremp ahir a 
la tarda ja no hi havia cap hos-
pitalitzat per coronavirus.

Estudi de Salut
D’altra banda, els homes hos-

pitalitzats pel Covid-19 tenen 
un 62% més de possibilitats de 
morir que les dones. Així ho 
constata un estudi de l’Agència 
de Qualitat i Avaluació Sanitàri-
es de Catalunya (AQuAS), en el 
qual revela que l’edat, el sexe i 
la comorbiditat (tenir més d’una 
patologia) són els principals fac-
tors associats a l’hospitalització 
o a un pitjor pronòstic. Respecte 
a l’edat, hi ha una probabilitat 
tres vegades més elevada d’in-
grés a partir dels 65 anys res-
pecte als de 15 a 44 anys. 

Un altre factor és el de pre-
sentar una elevada càrrega de 
morbiditat (malaltia), amb una 
probabilitat de ser hospitalitzat 
de gairebé cinc vegades la de la 
població amb risc basal, men-
tre que els homes tenen un 55% 
més de probabilitat d’ingressar 

que les dones. Entre les patolo-
gies específiques amb més risc, 
cal destacar l’obesitat (27%), la 
malaltia pulmonar obstructiva 
crònica (18%), la insuficiència 
cardíaca (20%) o els trastorns 
psiquiàtrics (11%). Respecte als 
principals factors associats a la 
mort a l’hospital, a partir dels 
65 anys, la mortalitat es dispara 
respecte a la dels pacients in-
gressats de 15 a 44 anys. Així, 

una pacient ingressada a l’arnau en una videotrucada amb els familiars.

ICS LLEIDA

Segon dia seguit sense cap defunció a Lleida 
i les altes hospitalàries superen les mil
L’hospital de Tremp queda lliure de contagiats i els ingressats són 77, la majoria a l’Arnau || Salut constata 
que els homes hospitalitzats tenen un 62 per cent més possibilitats de morir que les dones

els de 65 a 74 anys tenen vuit 
vegades més probabilitat de 
morir; els de 75 a 84 anys, 16 
vegades, i els majors de 84 fins 
a vint vegades. A més a més, 
els pacients amb un nivell de 

malaltia previ entre moderat i 
alt tenen de dos a tres vegades 
més probabilitat de morir. 

Entre les patologies específi-
ques, s’ha de destacar la insufi-
ciència renal crònica (30%), la 

insuficiència cardíaca (26%) o 
la diabetis (18%). Així, el grup 
vulnerable seria el de majors 
de 65 anys que també tenen 
alguna d’aquestes malalties 
específiques.

Diarrees, mal de 
cap o toràcic ja  
són símptomes 
sospitosos
n Les diarrees, cefale-
es (mal de cap intens), el 
dolor toràcic, la pèrdua 
de l’olfacte i del gust, els 
dolors musculars o el do-
lor que s’experimenta a 
l’empassar-se aliments 
ja són considerats com a 
símptomes de casos sos-
pitosos de coronavirus, 
segons ha consensuat el 
ministeri de Sanitat amb 
les comunitats autònomes. 
Aquesta simptomatologia 
se suma a la febre, tos o 
sensació de falta d’aire, 
que fins ara s’utilitzaven 
per considerar cas sospi-
tós d’infecció. Segons va 
manifestar Sanitat, ara cal 
realitzar la prova del PCR 
a tot aquell cas sospitós en 
les primeres 24 hores de 
presentar algun d’aquests 
símptomes.

patOlOgieS
La insuficiència renal 
crònica, la cardíaca i la 
diabetis són factors  
de risc de mort
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Ivan Caelles amb part de l’equip que ha elaborat aquesta cervesa: Jordi Pifarré i Miquel Simón de Click & Brew, i la publicista Neus Huguet.

OLIBA GREEN BEER

❘ LLEIDA ❘ El productor d’oli d’oliva 
Ivan Caelles ha tret al mercat la 
primera cervesa verda d’oliva 
del món elaborada a partir de 
set varietats d’oliva autòctones 
del Pallars Jussà. Oliba Green 
Beer és una cervesa que naix 
a la vall de Barcedana, al Pa-
llars Jussà, i que destaca pel seu 
“atractiu i particular color verd, 
per l’aroma que transporta als 
camps d’oliveres i pel seu sabor 
compensat i amb tocs d’oliva”, 
va explicar Caelles.

Aquest enginyer agrònom 
va assenyalar que amb aquest 
projecte ha volgut unir en un 
sol producte les seues dos pas-
sions, les olives i la cervesa, i 
dóna continuïtat al projecte de 
posar en relleu la vall de Barce-
dana i els seus paisatges d’olive-
res; primer amb l’oli d’oliva de 
muntanya, i ara amb aquesta 
cervesa, única al món.

Oliba Green Beer, que s’em-
botella a la breweria Click & 
Brew de Torrefarrera, s’ha ela-
borat seguint l’estil Bohemian 
Pilsner, originari de República 
Txeca. Caelles va explicar que 
“s’han utilitzat maltes d’alta 
qualitat i llúpols txecs com el 
saaz per oferir un producte amb 
un 5% d’alcohol, refrescant i su-
au”. A més, és una cervesa sen-
se gluten, cosa que no afecta el 
seu sabor i la converteix en una 
beguda apta per a celíacs. Per 
tot això, el responsable d’aquest 
projecte va afirmar que “és un 
producte únic i incomparable 
a tot el món”. Aquesta cervesa 

Cervesa artesana de set olives del Jussà
Un productor d’oli de sant Martí de Barcedana embotella oliba Green Beer a torrefarrera || 
Elaborada amb set varietats autòctones del Pallars i és apta per a celíacs al no tenir gluten

EMPRESES innovació

valorS SoCIalS

Ilersis. Joves de la Fundació Ilersis, que afavoreix la integració 
de persones amb discapacitat intel·lectual, s’han encarregat de 
la manipulació de l’embalatge de les cerveses una vegada fina-
litzada la seua producció per a la distribució, cosa que reforça 
l’aposta de l’empresa pels valors d’integració.

Onze. En col·laboració amb l’Organització Nacional de Cecs 
d’Espanya, l’etiqueta de l’Oliba Green Beeer inclou la informa-
ció necessària sobre el producte en braille.

pallaresa es presenta en botelles 
de 33 cl, una edició limitada de 
botelles de 75 cl i tiradors per 
a fires. 

Del Mediterrani al Pirineu
Caelles va manifestar que 

Oliba Green Beer és “la begu-
da mediterrània del Pirineu”, 
concepte que sorgeix observant 
la distribució del cultiu d’olive-
res de Catalunya, que va des 
del peu de la muntanya, com és 

la vall de Barcedana, fins a la 
costa mediterrània. Pel que fa al 
nom, Oliba és l’ingredient que fa 
especial aquesta cervesa, però 
s’ha escrit amb B per donar-li 
personalitat i fer referència 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 que s’han pensat 
perquè siguin entesos a escala 
internacional.

agèNCIeS
❘ RIuDARENEs ❘ Un terratrèmol de 
3,6 graus va sacsejar ahir a la 
tarda les comarques de Giro-
na i alguns punts de Barcelona 
sense provocar danys, segons va 
informar l’Institut Cartogràfic i 
Geològic de Catalunya (ICG). El 
sisme es va produir pocs minuts 
després de dos quarts de tres 
del migdia, a una profunditat 
de cinc quilòmetres, i l’epicen-
tre es va situar a Riudarenes. El 
terratrèmol també es va notar a 
la zona del Gironès, el Maresme 
el Vallès Oriental i el sud d’Oso-
na. Arran del succés el 112 va 
rebre una vintena de trucades i 
Protecció Civil, que va detallar 
que el moviment sísmic es va 
arribar a notar a Esplugues de 
Llobregat, va emetre una pre-
alerta del Pla Sismicat. 

Segons va informar l’Institut 
Cartogràfic i Geològic, en els 

un terratrèmol de 3,6 graus es  
fa notar a Girona i Barcelona

SiSMES EMERgènciES

vistes de riudarenes, epicentre del sisme d’ahir.

EfE

últims mesos hi ha hagut dos 
terratrèmols més a la mateixa 
comarca de la Selva, encara que 
imperceptibles per a la població. 
El primer es va produir el 19 de 

febrer a les tres de la matinada, 
amb una intensitat de 2,2 a l’es-
cala de Richter; i el segon, el 10 
de març a les 0.25 hores, amb 
una intensitat de 2,4.

Espurnes d’un cablatge causen un foc a Térmens
❘ téRmENs ❘ Un tractor va xocar ahir amb un cable elèctric a Tér-
mens i va provocar un incendi. Pel que sembla, i segons van 
informar els Bombers de la Generalitat, del cablatge es van 
desprendre espurnes, que van originar un aparatós incendi 
prop d’una granja que es va saldar sense ferits.

Incendi en un centre comercial de la Roca del Vallès
❘ LA ROCA DEL vALLès ❘ Els Bombers de la Generalitat van treballar 
ahir en l’extinció d’un incendi a les obres d’ampliació del centre 
comercial La Roca Village, a la Roca del Vallès.
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