
4 és notícia Segre 
Dilluns, 18 de maig del 2020

Sanitat permet les 
rebaixes sempre que no  
es generin aglomeracions
Fins i tot a les zones que segueixen en la fase 0

Imatge presa ahir al mercat de Torrefarrera, que ofereix parades d’alimentació.

redaccIó
❘ LLeiDa ❘ El Govern central va 
decidir finalment permetre les 
rebaixes des d’aquest dilluns 
fins i tot als llocs que encara se-
gueixen en la fase 0 de la deses-
calada sempre, això sí, que no 
generin aglomeracions. El mi-
nisteri de Sanitat estableix que, 
en el cas de produir-se una gran 
afluència de persones, s’haurà 
de procedir al cessament imme-
diat d’aquestes promocions “si 
fos necessari”. 

Així figura en l’ordre del 
ministeri de Sanitat publicada 
dissabte al Butlletí Oficial de 
l’Estat (BOE) en la qual es re-
cull la relaxació de les mesures 
previstes en la fase 2 de la de-
sescalada, però s’inclou també 

algunes modificacions de les 
mesures que s’havien previst 
per a les fases 1 i 0. 

La nova ordre modifica el re-
latiu a les rebaixes que s’havia 
introduït en la dictada per Sa-
nitat el 9 de maig passat i que 
havia donat lloc a diferents in-
terpretacions i establia que, du-
rant la fase 1, els establiments 
no podrien anunciar ni dur a 
terme accions comercials que 

maite nonné

poguessin donar lloc a aglome-
racions de públic, tant dins de 
l’establiment comercial com en 
els seus voltants. A més, es fixa-
va la salvaguarda que aquesta 
restricció no afectaria les ven-
des en rebaixes ni tampoc ven-
des en oferta o promoció que 

es realitzessin a través de la 
pàgina web. A partir d’avui es 
podran fer rebaixes sempre que 
no donin lloc a aglomeracions 
que impedeixin el compliment 
de les mesures sanitàries desti-
nades a evitar la propagació del 
virus. Aquesta mesura regirà 

també en la fase 0, en la qual 
encara estan la Comunitat de 
Madrid, Barcelona i part de la 
comunitat de Castella i Lleó, on 
els comerços podran realitzar 
promocions seguint les normes 
establertes per al seu funciona-
ment en aquests llocs.

mercaTS
els mercats de venda 
sedentària han reobert 
encara que només amb 
parades d’alimentació

redaccIó
❘ LLeiDa ❘ El president del Govern 
espanyol, Pedro Sánchez, va 
comunicar ahir als presidents 
autonòmics la intenció d’elimi-
nar les franges horàries per re-
alitzar determinades activitats 
als nuclis de població de fins a 
10.000 habitants, com ha estat 
ocorrent en els que en tenen 
5.000 o menys. 

L’establiment de franges ho-
ràries per fer activitats va entrar 
en vigor el 2 de maig a fi de re-
gular determinades activitats 
com les sortides de nens, grans 
i esportistes a tot el territori, 
a excepció dels municipis de 
menys de 5.000 habitants.

A les comarques de Lleida els 
municipis que no tindran res-
triccions horàries i es veuran 
beneficiats amb aquesta mesu-
ra anunciada ahir seran Agra-
munt, Alcarràs, Almacelles, 
Alpicat, Bellpuig, les Borges 
Blanques, Cervera, Guissona, 
Solsona, Tremp i Vielha, en els 
quals els ciutadans podran sor-
tir a fer esport dins del seu ter-
me municipal i a passejar sense 
haver de sotmetre’s als horaris 
fins ara establerts, que reserven 
moments determinats del dia 
en funció de l’edat a fi de reser-
var espai per a persones majors 
de 70 anys o sortides amb nens 
menors de 14. Mentrestant, els 
municipis de més de 10.000 ha-
bitants de Lleida que seguiran 
amb la restricció horària per fer 
les activitats són Balaguer, Mo-
llerussa, la Seu d’Urgell, Tàrre-
ga i la capital del Segrià.

els lleidatans van aprofitar ahir de forma multitudinària els carrers habilitats per a vianants a la capital.

magDaLena aLtisent

Els municipis d’entre 5.000 i 10.000 
habitants, també sense franges horàries
Només Lleida, Balaguer, Mollerussa, la Seu d’Urgell i Tàrrega seguiran amb els horaris restringits

D’altra banda, a diferència 
de dissabte, ahir el bon temps 
va propiciar que veïns de Llei-
da utilitzessin de forma més 
massiva els carrers habilitats 
per als vianants durant el cap 
de setmana. 

La mesura es repetirà tots els 
dissabtes i diumenges des de les 

10.00 a les 21.00 hores al carrer 
Joana Raspall, avinguda Ma-
drid, avinguda Francesc Macià, 
avinguda del Segre fins a la bàs-
cula municipal, Jaume II des del 
pont de la Universitat fins als 
instituts, Doctor Fleming des del 
carrer Magí Morera fins a Ron-
da i Enginyer Santi Companys 

des d’Aubarés fins al carrer Sant 
Paulí de Nola. L’afectació és par-
cial en algunes vies. 

Distància de seguretat
La implantació d’aquesta me-

sura vol facilitar la distància de 
seguretat per prevenir contagis. 
Aquest és un dels objectius de 

l’àrea de Mobilitat de la Paeria, 
que vol iniciar la conversió en 
zona de vianants del màxim 
nombre de carrers possibles. 
Lleida s’afegeix d’aquesta ma-
nera a altres ciutats que han fet 
el mateix per evitar el contagi 
entre els vianants que surten a 
passejar.
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