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La regió sanitària de Lleida entrarà dilluns a la fase 2 de la desescalada, una setmana més tard del que s’havia 
previst i després que hagin quedat sota control els nous focus de contagi, mentre que la de l’Alt Pirineu i Aran serà 
una de les tres primeres de Catalunya que ja avançaran a la 3, l’última abans de la denominada nova normalitat.

coronavirus deSeScalada

La Moncloa certifica que Lleida passa 
dilluns a fase 2 i el Pirineu avança a la 3
Els sectors de l’hostaleria i el comerç confien que impulsarà la seua activitat
redacció
❘ LLeiDA ❘ El Govern central va 
certificar ahir que les comar-
ques del pla de Lleida entraran 
dilluns a la fase 2 de desescalada 
en la crisi del coronavirus i la 
regió sanitària de l’Alt Pirineu 
i Aran passarà a l’estadi 3. La 
Moncloa va avalar així de nou 
la proposta de la Generalitat en 
aquesta línia que, de fet, supo-
sa que el govern que presideix 
Quim Torra assumirà des de di-
lluns les competències quant al 
desconfinament als territoris 
en fase tres, és a dir, el Pirineu, 
Terres de l’Ebre i Camp de Tar-
ragona. Barcelona i les àrees 
metropolitanes avançaran a la 
fase 2, com Lleida, i Girona i la 
Catalunya Central es mantin-
dran una setmana més en aques-
ta mateixa fase, en la qual van 
entrar dilluns passat. Les àrees 
de gestió assistencial del Pene-
dès i Garraf tambén segueixen 
a la fase 2. Això implicarà, per 
exemple, que el Pirineu conti-
nuarà aïllat de l’arribada de pos-
sibles visitants (només podrien 
fer-ho veïns de Terres de l’Ebre 
i Camp de Tarragona) a l’estar 
envoltats de territoris en una 
fase inferior de la desescalada. 
El canvi de fase al pla es pro-

dueix una setmana després del 
que s’esperava a causa de nous 
brots en els últims dies, que van 
portar la Generalitat a esperar 
que la situació s’estabilitzés. De 
fet, la proposta de canvi es va 
fer després de l’advertència que 
està condicionada al fet que la 
ràtio de contagis no es dispari i 
amb una vigilància especial als 
territoris considerats de més risc 
que són Lleida ciutat, el Baix 
Segrià i la Segarra (vegeu el 
desglossament).

L’entrada de les comarques 
del sud de Lleida en un nou es-
tadi de desconfinament dona-
rà un respir especialment als 
sectors hoteler i de restauració 
i al comerç, els dos més perjudi-
cats per les limitacions de l’estat 
d’alarma.

Per exemple, bars i restau-
rants podran obrir l’interior, i 
no només les terrasses, encara 
que amb un aforament del 40 

Desplaçaments i reunions
z els moviments segueixen limitats 
a la regió sanitària. A la segona eta-
pa de la desescalada es permeten 
reunions de fins a quinze persones 
i a la tercera, de fins a vint.

Comerç
z en fase 2 poden obrir tots els co-
merços, independentment de la su-
perfície, amb un aforament limitat 
al 40%. També els centres comer-
cials. A la fase 3, l’aforament de les 
botigues es limita al 50%.

Hostaleria
z A la segona fase es permet el con-
sum dins dels bars i restaurants, 
també amb limitacions d’afora-
ment. A la tercera es podrà tornar 
a consumir a les barres, sempre ga-

rantint la distància de 2 metres en-
tre els clients.

Lleure
z A la fase 2 poden obrir els cines i 
els teatres amb un terç de l’afora-
ment. A la fase 3 aquest s’amplia 
al 50%, també per a museus i sales 
d’exposicions.

Religió, enterraments i bodes
z A la segona fase, l’aforament als 
llocs de culte es limita al 50%. Les 
bodes podran comptar amb 100 
convidats en espais oberts i 50 en 
zones tancades. Als enterraments 
podran assistir fins a 25 persones si 
se celebra a l’aire lliure. A la tercera 
fase, els casaments podran tenir fins 
a 150 convidats si és a l’aire lliure i 
els enterraments, 50.

FASe ii
FASe iii

Font: Ministeri de Sanitat

Mig Espanya en fase 3
La desescalada entra a la seua 
etapa definitiva: 24 milions 
d’espanyols, el 52 % de la 
població, passaran dilluns a 
la fase 3, i els 23 milions res-
tants avançaran a la fase 2.

el mapa que regirà deS de dillunS

n El departament de Salut està 
aplicant un seguiment intensiu 
a Lleida ciutat, el Baix Segrià i 
la Segarra, on es van registrar 
els últims focus de contagi, per 
evitar que hi pugui haver nous 
brots. 

L’objectiu és identificar al 
més aviat possible qualsevol 

cas sospitós, aïllar-lo i, si és 
positiu, fer el mateix amb les 
persones amb qui ha estat en 
contacte fins a fer-los la prova. 
És el que s’ha aplicat aquesta 
setmana a un grup de tempo-
rers a Seròs.

Precisament, el Govern ca-
talà ha aprovat un programa 

de salut pública per reforçar 
la lluita contra el Covid-19. 
Aquest acord preveu la con-
tractació a la regió sanitària 
de Lleida i a la de l’Alt Piri-
neu i Aran de dos metges, un 
professional d’infermeria i un 
administratiu. En el conjunt 
de Catalunya, seran 108 pro-

fessionals. Les seues funcions 
inclouen la identificació i aï-
llament dels casos confirmats 
i no confirmats; el seguiment 
dels contactes estrets; la de-
tecció precoç dels contactes 
que es transformen en casos 
i monitoritzar l’impacte de la 
pandèmia.

el detall

Control intensiu per evitar brots a la capital, Baix Segrià i la Segarra

per cent, cosa que incrementarà 
de fet la reobertura dels esta-
bliments. Pel que fa al comerç, 
podran obrir totes les botigues, 
independentment de la super-
fície, i la limitació d’aforament 
passa del 30% al 40%. Les esco-
les també reprendran l’activitat, 
encara que molt minvada per les 
limitacions del confinament. De 
fet, si segueixen la línia de les 
que han obert aquesta setmana 
al Pirineu ho faran a mig gas, 
ja que bona part de l’activitat 
continua desenvolupant-se de 
forma telemàtica.

D’altra banda, l’avanç de fase 
al pla farà possible ampliar fins 
al 50% l’aforament en locals de 
culte i celebrar casaments a l’ai-
re lliure amb 100 persones.

educació
Les guarderies, escoles  
i instituts de les comarques 
del pla també  
reobriran les portes
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