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Torna el futbol, encara que sense públic
L’esport continua desescalant i aquest dijous comença la Lliga

1,30 €

és notícia ❘ 3-10

Obertura avui de les escoles a 
tot Lleida i de bars i restaurants

El pla Entra a la fasE dos, quE amplia també l’aforamEnt dE lEs botiguEs i cEntrEs comErcials

lleida ❘ 14

AmAdo forrollA

Lleida es manifesta contra el racisme
Sis-centes persones surten al carrer en record de George Floyd, l’afroamericà asfixiat per la 
policia a Minneapolis, i demanen a la Paeria espais dignes per als sensesostre que busquen feina

Concentració a la plaça 
de la Paeria.

El president del Govern central, 
Pedro Sánchez, va anunciar ahir 
un canvi de criteri en el reparti-
ment de 16.000 milions d’euros 
a les comunitats autònomes que 
prioritza la població sobre la in-
cidència de coronavirus.

Quim Torra 
denuncia que el 
repartiment de 
fons per població 
asfixia Catalunya

El Pirineu avança a la 
fase 3 però sense poder 
rebre encara turistes

Salut informa de  
33 nous casos al pla  
i dos defuncions

El Pirineu avança en la desesca-
lada però sense poder aprofitar 
molts dels seus avantatges a l’es-
tar aïllada entre àrees en fase 2.

Mentre que Espanya va infor-
mar ahir d’un únic mort, Salut 
en va comunicar 2 només a Llei-
da i 34 contagiats, 33 al pla.

Residències || Es permeten 
visites dels familiars, encara 
que amb cita prèvia

Piscines || Llum verda  
però amb un 30 per cent 
màxim d’aforament

Reunions || S’amplien a 
quinze persones les trobades, 
casaments i altres cerimònies
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coronavirus deSeScalada

Permeten menjadors  
de guarderies en fase 2
❘ lleiDa ❘ El Procicat va apro-
var ahir una modificació del 
pla de reobertura de centres 
educatius. La principal nove-
tat és que les escoles bressol 
podran oferir el servei de 
menjador a la fase 2 si “es 
pot garantir el compliment 
de les mesures sanitàries”. En 
aquest document s’estableix 
que als menjadors s’haurà de 
deixar una cadira de separa-
ció entre cada nen i afegeix 
que “pot ser convenient fer 
els àpats per torns”. A més a 
més, en territoris que es tro-
bin a la fase 3, aquests cen-
tres podran augmentar de 
cinc a deu el nombre d’alum-
nes per grup. D’altra banda, 
aquest text també recull 
que serà “altament recoma-
nable” tenir el calendari va-
cunal al dia però “es donarà 
per bona” la documentació 
presentada quan es va fer la 
matrícula.

Solsona crida de nou  
a la responsabilitat
❘ solsona ❘ Solsona va fer ahir 
una nova crida a la respon-
sabilitat dels veïns i dels es-
tabliments locals després 
que dissabte a la nit es de-
tectessin grups de persones 
davant d’alguns bars. L’al-
calde, David Rodríguez, va 
alertar d’una “situació una 
mica massa relaxada”.

Lleida ciutat tramita 
obrir 357 terrasses
❘ lleiDa ❘ La Paeria de Lleida 
ha tramitat l’obertura de 357 
terrasses de la ciutat durant 
la fase 1. D’altra banda, 
l’ajuntament també ha ges-
tionat un total de 188 sol·li-
cituds d’ampliació d’aquests 
espais en establiments que ja 
disposaven d’una autoritza-
ció anterior i s’han acceptat 
el 93 per cent d’aquestes pe-
ticions, després de les inspec-
cions que van portar a terme 
els tècnics.

L’Urgell reactiva sis rutes 
de transport escolar
❘ tàrrega ❘ Part de les rutes de 
transport escolar de l’Urgell 
es reactivaran avui amb la 
reobertura de centres. Això 
afectarà sis rutes i vint-i-cinc 
alumnes.

La Paeria agraeix la 
solidaritat d’entitats
❘ lleiDa ❘ La Paeria de Lleida va 
reconèixer ahir la solidaritat 
d’entitats, empreses i particu-
lars en el pla de confinament 
de les persones sense llar.

Reobren els serveis de 
Drets Civils de Lleida
❘ lleiDa ❘ L’Oficina de Drets 
Humans, el Servei d’Atenció 
Integral i el Servei d’Acollida 
Municipal de Lleida atendran 
consultes amb cita prèvia a 
partir d’aquesta setmana.

FasE 2

Personal: la fase 2 amplia els horaris per passejar i fer esport. 
aquests es podran fer a qualsevol hora del dia, excepte en les 
franges reservades per a les persones grans i els col·lectius 
vulnerables (de 10.00 a 12.00 hores i de 19.00 a 20.00 hores). el límit 
en els grups permesos passa de deu a quinze persones.

comerç: es pot obrir qualsevol comerç amb independència de la 
superfície. també els centres comercials, encara que amb un 
aforament del 40%, i els clients no poden fer ús de les zones 
comunes per res més que per transitar-hi.

Hostaleria: s’autoritza l’obertura dels locals per al consum a 
l’interior. l’aforament en aquest cas és del 40 per cent, encara que 
autonomies poden ampliar-lo fins al 50%. És obligatori que els 
clients consumeixin a les taules, que han d’estar separades dos 
metres, i no poden fer-ho a les barres. es permet reobrir les zones 
comunes dels hotels amb una limitació d’un 30% de l’aforament, 
excepte les zones d’hostaleria, que seguiran les normes per als 
restaurants.

Lleure: Cines i teatres poden obrir amb un terç de l’aforament. els 
espectacles en altres locals tancats no poden superar les 50 
persones i a l’aire lliure, les 400. sales d’exposicions i monuments 
poden obrir el 30%.

Piscines: es poden obrir al públic les piscines recreatives amb un 
aforament màxim d’un 30%. Cal concertar cita prèvia.

Esport: els equips professionals de la lliga de futbol i d’altres 
esports podran entrenar-se d’una forma “total” però els treballs en 
grup tindran un màxim de catorze persones.

FasE 3

Personal: a la fase 3 es pot circular per la regió sanitària i les 
contigües si estan a la mateixa etapa respectant sempre les mesures 
de seguretat i higiene, així com el manteniment de la distància de dos 
metres, en grups amb un màxim de vint persones. no hi haurà cap 
franja horària per a cap col·lectiu.

comerç: els establiments comercials poden obrir amb un 50% de 
l’aforament garantint una distància mínima de dos metres entre 
clients. s’ha d’establir un horari d’atenció prioritari per a majors de 65 
anys. els centres comercials limitaran l’aforament de les zones 
comunes i recreatives al 40%.

Hostaleria: es permet reobrir per a consum a l’interior del local sense 
superar el 50% de l’aforament. està permès el consum a la barra 
sempre que es garanteixi una separació de 2 metres. a les terrasses es 
limitarà l’aforament al 75% de les taules, amb una ocupació màxima 
de 20 persones. als hotels i allotjaments turístics es poden reobrir les 
zones comunes sempre al 50% d’aforament. les discoteques i pubs 
poden obrir amb un terç de l’aforament i sense pistes de ball.

Lleure: als museus i sales d’exposicions l’aforament serà del 50%, 
igual que als cines i teatres. en altres locals els espectacles poden 
reunir 80 persones. en les visites a monuments i equipaments 
culturals s’autoritzen grups de fins a vint persones.

Esport: els esportistes integrats a clubs participants en lligues no 
professionals federades podran entrenar-se a les instal·lacions 
esportives, amb un 50% de l’aforament i preferentment per torns, en 
grups d’un màxim de vint persones, mantenint les distàncies de 
seguretat i evitant contacte el físic.

x.r.
❘ lleiDa ❘ Els centres educatius 
de la regió sanitària de Lleida 
reobriran avui les portes amb 
l’estrena de la fase 2, tot i que 
preveuen rebre pocs alumnes.  
Davant d’aquesta situació, el 
sindicat CGT va portar a terme 
ahir un acte a Lleida ciutat con-
tra la reobertura i van assegurar 
que a les zones on els col·legis 
van obrir el dia 1, com és el cas 
del Pirineu, “l’escassa o nul·la 
presència d’alumnes corrobo-
ren el fracàs” d’aquesta decisió 

de la Generalitat i “la manca 
d’acceptació per part de la co-
munitat educativa”. Així, van 
fer una crida a “no obrir sense 
tenir les garanties de salut i els 
recursos necessaris”.

Una altra de les novetats de 
la fase 2 és que es podrà con-
sumir a l’interior de bars i res-
taurants, però amb restriccions 
d’aforament, una mesura que ja 
s’aplicava als municipis petits. 
Així mateix, podran obrir les 
residències per rebre visites de 
familiars.

x.r.
❘ lleiDa ❘ El Pirineu estrenarà avui 
la fase 3 de la desescalada, però 
el turisme encara haurà d’es-
perar malgrat que en aquesta 
etapa ja es permeten despla-
çaments entre territoris que es 
trobin en aquest punt del des-
confinament. Això es deu al fet 
que les comarques de muntanya 
estan envoltades de zones que 
es troben a la fase 2. Per aquest 
motiu, el sector turístic haurà de 
continuar funcionant al ralentí, 

amb la majoria d’establiments 
tancats i depenent dels visitants 
de la mateixa regió sanitària. A 
partir d’avui també s’amplien 
els grups per a les reunions, que 
podran ser d’un màxim de vint 
davant els quinze de la fase dos. 
També podran reobrir pubs i 
discoteques, tot i que amb res-
triccions d’aforament, després 
de les últimes modificacions de 
la normativa publicades aquest 
dissabte al BOE (vegeu SEGRE 
d’ahir).

Reobren els col·legis del pla
Els centres educatius esperen rebre pocs alumnes malgrat reprendre l’activitat || 
Bars i restaurants podran permetre el consum a dins dels locals

El Pirineu avança, però sense turisme
Les comarques de muntanya estan envoltades de territoris en altres fases de la 
desescalada || El sector haurà de continuar depenent dels visitants locals

amaDo forrolla

Imatge de l’acte de protesta de cgT ahir a lleida ciutat.

Cal paller

la casa rural cal Paller, a la Vansa i Fórnols, obrirà per Sant Joan.
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coronavirus elS efecteS de la pandèmia

m. cabello / a. guerrero

Els Agents Rurals han fet un 
total de disset desinfeccions 
a les comarques de Lleida 

durant la pandèmia, i s’han su-
mat d’aquesta manera a la llui-
ta activa contra el coronavirus. 
Les desinfeccions les ha portat 
a terme el Grup Especial de 
Prevenció d’Incendis Forestals 
(GEPIF), que ara, amb la millora 
de la situació, ha tornat a les tas-
ques habituals, entre les quals 
la campanya per reduir incendis 
als boscos de ribera causats per 
l’elevada propagació del borris-
sol que desprenen els pollancres 
i els àlbers.

La primera desinfecció que 
van portar a terme els Rurals a 
les comarques de Lleida va ser 
el 23 de març a Àger, on hi va 
haver, a la residència, un dels 
principals brots de contagi a Po-
nent. Posteriorment, han inter-
vingut a la Pobla de Segur (29 
de març), la Seu d’Urgell (29 de 
març), Sort, Montardit de Baix 
i Llessui (3 d’abril) i Tremp (9 
d’abril). A Sort van fer dos des-
infeccions més els dies 9 i 17 
d’abril. 

També a Aransís (Gavet de 
la Conca) i Sant Joan de Vi-
nyafrescal (Pobla de Segur). 
Finalment, el 30 d’abril van 
anar a Llavorsí, Sort i Tremp. 
En aquests casos han actuat al 
ser requerits per ajuntaments 
o consells comarcals, especial-
ment en pobles que no disposen 
d’equips propis per fer les des-
infeccions i en els quals s’han 
registrat positius.

Infraccions
Una altra comesa principal 

dels Rurals durant la pandèmia 
ha estat detectar infraccions al 
medi natural en senders i en zo-
nes d’escalada i alta muntanya 
durant el confinament, ja que 
estaven prohibides les activitats 
a l’aire lliure. Han aixecat més 
de setanta actes per infraccions. 
És el cas de tres escaladors que 
van ser sorpresos a finals de 
març a la cova Gran de Santa 
Linya, a la Noguera, o també 
de sis escaladors que van ser 
denunciats al ser descoberts al 
terme de Fígols i Alinyà, a l’Alt 
Urgell. 

L’estat d’alarma també va su-
posar el final de la temporada 
d’esquí i el tancament de totes 
les estacions, tot i que algunes 
persones van decidir anar a zo-
nes d’alta muntanya malgrat el 
risc de ser sancionats. Precisa-
ment per garantir el compliment 
de l’estat d’alarma, el grup de 
Muntanya dels Agents Rurals es 
va encarregar de revisar zones 
del Pirineu de difícil accés com 
la Bonaigua.

L’eclosió de la primavera 

Agents Rurals contra el virus
L’equip de prevenció d’incendis forestals ha portat a terme disset desinfeccions a les comarques 
lleidatanes durant l’epidèmia del Covid-19 || Totes, excepte la de la residència d’Àger per un brot, 
han estat a requeriments d’ajuntaments i consells comarcals del Pirineu

Agents RuRAls

la desinfecció d’Àger va ser la primera i es va fer després d’un brot a la residència d’aquesta localitat.

va coincidir aquest any amb 
l’emergència sanitària per co-
ronavirus i, en conseqüència, 
l’augment de la biodiversitat ha 
estat un dels aspectes positius 
del confinament. 

Biodiversitat
En espais naturals protegits 

com l’estany d’Ivars i Vila-sana, 
tancat al públic durant més de 
dos mesos, els Rurals van de-
tectar nous comportaments de 
les espècies. 

En el cas de les aus, aques-
tes han portat les postes a zo-

nes més allunyades de l’estany. 
Quant a les actuacions amb fau-
na, van rescatar recentment una 
serp blanca a l’interior d’una ca-
sa en un nucli agregat de Cer-
vera, on residia una persona 
que estava aïllada al ser sos-

pitosa d’estar contagiada pel 
coronavirus. 

Davant d’aquesta situació, els 
agents van haver de posar-se els 
equips de protecció individual 
(EPI) abans entrar al domicili. 
Aquesta va ser la primera vega-
da des de l’inici de l’estat d’alar-
ma que els Agents Rurals van 
rescatar a Lleida un animal sal-
vatge havent d’equipar-se amb 
tots els elements de protecció 
per evitar contagis de corona-
virus: uniforme, guants, peücs, 
màscara i ulleres o mampares 
protectores.

gairebé totes les desinfeccions les han fet a petició d’ajuntaments o consells del pirineu.

Agents RuRAls

adminiStració local
Han intervingut on han 
estat requerits per 
ajuntaments i consells 
comarcals del Pirineu

leS clauS

Desinfeccions al Pirineu
z la primera desinfecció es va 
portar a terme a finals del mes 
de març a la residència d’Àger, 
en la qual es va registrar un 
dels principals focus de conta-
gi a Ponent. Des d’aleshores, 
els Agents Rurals han realitzat 
actuacions a la Pobla de se-
gur, la seu d’urgell, sort, Mon-
tardit de Baix i llessui, tremp, 
llavorsí, Aransís i sant Joan de 
Vinyafrescal.

Millora de la situació
z el grup especial de Preven-
ció d’Incendis Forestals (gePIF), 
que és l’encarregat de portar 
a terme totes les neteges, ha 
reprès les tasques per a la re-
ducció d’incendis als boscos de 
ribera.

Infraccions
z Al llarg del període de confi-
nament, els agents van aixecar 
més d’una setantena actes per 
infraccions al medi natural en 
senders i zones d’escalada. la 
majoria d’aquestes denúncies 
van ser contra escaladors, en-
cara que també es van detectar 
esquiadors.

Els parcs naturals 
tornen a  
obrir portes  
al públic
n Els lleidatans poden tor-
nar a passejar i fer esport 
en parcs naturals des de 
principis del mes passat, 
tot i que la Generalitat re-
corda que encara hi ha li-
mitacions. Així doncs, per 
exemple, en el cas del Parc 
Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici es-
tà permès el senderisme, 
l’alpinisme, l’escalada en 
vies existents i l’esquí de 
muntanya, a més de cir-
cular en bici per les zones 
autoritzades. 

Per motius de segure-
tat, s’han rehabilitat els 
aparcaments d’accés, en-
cara que s’ha disminuït el 
nombre de places al 50 per 
cent. 

La utilització de mas-
careta és obligatòria als 
espais tancats com ara els 
punts d’informació, així 
com als espais exteriors 
compartits en els supò-
sits en els quals no es pot 
mantenir la distància de 
seguretat.
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Futbol. Sánchez diu que la tornada del públic 
als estadis serà “homogènia”.

25
Bàsquet. El CB Lleida necessita 50.000 € per 
optar a l’ascens a la Lliga Femenina 2.

27

EFE

j.c.m.c.
❘ LLEiDa ❘ El pas, a partir d’avui, 
de les comarques del Pirineu de 
Lleida a la fase 3 i del pla a la 
fase 2 posa fi a més limitacions 
per a la pràctica esportiva, la 
qual cosa permetrà poder entre-
nar-se més hores i a més recin-
tes. Alt Urgell, Alta Ribagorça, 
Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà i Val d’Aran entren des 
d’avui a la fase 3, mentre que les 
Garrigues, la Noguera, el Pla 
d’Urgell, la Segarra, el Segrià 
i l’Urgell ho fan a la fase 2. Ja 
no hi ha restriccions horàries 
al desaparèixer les franges per 
a entrenament, encara que a la 
fase 2 encara es mantenen les 
que estan reservades per a ma-
jors de setanta anys, que poden 
sortir al carrer des de les 10.00 
fins a les 12.00 i de les 19.00 a 
les 20.00.

Pel que fa als gimnasos, ja 
poden obrir tots amb un 30% 
d’aforament a la fase 2 i amb 
un 50% a la fase 3. Tanmateix, 
no tots obriran avui. “Nosal-
tres no obrirem fins a la fase 
3”, explicava Pep Castarlenas, 
responsable de l’Ekke, que afe-
geix que obrir a un 30% de la 
capacitat no els surt a compte. 
“Hem aprofitat aquest temps 
per fer reformes a la instal·lació 
i, si finalment Lleida entra a la 
fase 3 dilluns vinent, obrirem 
aquell dia”, afegeix Castarlenas.

Sí que obriran les portes gim-
nasos com el Do San Lee, que 
durant el cap de setmana han 
comunicat aquesta reobertura 
als usuaris, juntament amb el 
protocol de seguretat a seguir. 
“Els usuaris estaran a una dis-
tància de dos metres un d’un al-
tre i la pràctica es farà amb pro-
teccions facials”, explicava una 
responsable d’aquest centre. En 
el cas dels alumnes més petits, 
els familiars els acompanyaran 
fins a la porta i no els podran 
esperar dins del recinte. Abans 
d’entrar se’ls prendrà la tempe-
ratura. El Do San Lee fins i tot 
ha elaborat un vídeo explicatiu 
sobre el protocol que s’haurà de 
seguir, que ha enviat als usuaris. 
Atès que l’entrada i la sortida 
exigeixen més temps, les pràc-
tiques es redueixen a quaran-
ta-cinc minuts.

L’ajuntament de Balaguer 
també va comunicar que avui 
reobrirà equipaments esportius 
tancats, sempre d’acord amb la 
normativa i el protocol exigit. 
Malgrat que la gran majoria de 
competicions estan clausurades, 

L’esport fa un altre pas
El canvi de les comarques del Pirineu a la fase 3 i del pla a la fase 2 permet des d’avui dedicar més 
hores a la pràctica esportiva || Poden obrir tots els gimnasos, tot i que alguns esperaran

poliesportiu coronavirus

Vista exterior del pavelló Primer d’Octubre de Balaguer.

Aspecte de l’interior del pavelló Inpacsa de la capital de la Noguera.

joan Bové

joan Bové

són diversos els clubs de la capi-
tal de la Noguera que han sol·li-
citat al consistori entrenar-se a 
partir d’avui, amb la precepti-
va reserva prèvia. És el cas del 
Club Tennis Taula Balaguer, 
el Club Rítmica Balaguer i el 
Club Bàsquet Balaguer. Aquests 
equipaments esportius estaran 
reservats únicament per als es-

portistes, de manera que no hi 
haurà atenció pública ni es per-
metrà l’accés a acompanyants.

El canvi a fase 2 també per-
met que en clubs de tenis o de 
pàdel, ara sí que es permetin ja 
els partits 2x2 en espais indo-
or. També es permet en aques-
ta fase ampliar fins a quinze el 
grup d’esportistes que poden 

treballar junts, encara que sense 
contacte i mantenint la distància 
entre ells.

A la fase 3 ja està permesa 
la celebració de competicions 
esportives tant en instal·laci-
ons a l’aire lliure com en recin-
tes tancats, encara que sempre 
hauran de ser a porta tancada i 
sense públic.

elS detAllS

Gimnasos
z a la fase 2 poden obrir amb 
cita prèvia i un 30% de l’afora-
ment, mentre que a la fase 3 ja 
poden ampliar fins al 50% de 
l’aforament. no obstant, alguns 
gimnasos esperaran fins una fa-
se més avançada.

Sense restricció horària
z a la fase 3 ja no hi ha restricció 
horària i a la 2 només es manté 
la franja reservada a majors de 
70 anys.

Grups més nombrosos
z a la fase 3 poden fer esports 
grups de fins a vint persones i, a 
la 2, fins a quinze.

Pàdel indoor
z a la fase 2 ja està permès que, 
als espais indoor, es pugui jugar 
a pàdel amb dos jugadors a ca-
da costat de pista.

Els clubs poden 
tornar a utilitzar 
avui les oficines a 
les instal·lacions
n Clubs com el Lleida 
Llista, l’Associació Lleida-
tana d’Handbol, el Força 
Lleida o el CB Pardinyes, 
podran tornar a utilitzar 
des d’avui les oficines que 
tenen als pavellons On-
ze de Setembre i Barris 
Nord, recintes que fins 
ara han estat tancats per 
complet però que amb 
l’entrada de Lleida a la 
fase 2 del desconfina-
ment, tornen a obrir les 
portes, encara que només 
per desenvolupar tasques 
administratives.

Així mateix, poden tor-
nar a les oficines els clubs 
de futbol base de la ciutat 
que utilitzen instal·lacions 
municipals. 

Poden tornar a fer tas-
ques burocràtiques i de 
manteniment. Prèvia-
ment, han necessitat re-
alitzar una sol·licitud en 
aquest sentit a la Paeria. 
També poden mantenir 
reunions, sempre amb 
les mesures sanitàries 
necessàries.
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