
1 14 COMARQUES 

LABORAL 

Denuncien a 
Cervera que la 
plantilla policial 
esta en mínims 
1 CERVERAI El sind ical UGT
FeSP de les Terres de Lleida 
ha denunciat les males condi
cions laborals de la plantilla 
de la policía local de Cerve· 
ra. El coses queixa que esta 
sota mínims i que es veuen 
obligats a cobrir toms de tre· 
ballamb un sol agent. Des del 
mes de maig de l'any passat, 
la policia local de Cervera 
no fa hores extroordinñries 
voluntaries i més de180 per 
cent de lotes les hores que es 
van fer l'any 2019 von ser n 
t mvés de decrets d'alcaldia 
(obligatories). Denunci~n que 
tot plegat su poso una carrega 
per als agents, en detriment 
deis seus dies de resta i de la 
conciliació. 

SOBIRANISME 

Agramunt 
commemora la 
primera consulta 
sobiranista 
SEGRE TARREGA 
1 AGRAMUNTI Agmmunt com· 
memorara aquesl divendres 
vinent els deu nnys de la con· 
sultn popular sobre la inde· 
pendencia de Catalunya que 
es va portar a terme el día 
28 de febrer del2010. L'ac
te de celebració consistirií 
en el descobriment d 'uno 
p laca commemorativa en 
el punt en el qunl es va dur 
a terme la votació, la plac;a 
de l'Església, on hi ha la seu 
consistoria l, i un concert a 
cil r rec de la Cora l Joia de 
Maig d'Anglesola al Casal 
Agramunt í. L'acte esta or· 
ganitzal perla Plataforma 
Agramunt Decideix i l'ANC 
Agrnmunt, Ribera del Sió per 
la lndcpend~ncia. 

POBLACIÓ IMMIGRACIÓ 

SEGAE 1 
Oijous, 27 de f~bfer del 2020 

Cinc municipis de Lleida superen el 
30 per cent de població estrangera 
La xifra de nouvinguts residents a les comarques de Lleida va créixer en 2.985 persones 
el 2019 i arriba als 75.431 ve'ins 11 La nacionalitat més nombrosa és la romanesa 

lmatge d 'uxlu de l a festa na<lonal de Roma nla a Gulsso na. 

E. FARNELL 
1 LLEIDA 1 En sis mu nicipis de 
Lleida el nombre d'estrangers 
ja supera el30 per cent, segons 
les dades del padró continu de 
l' ldescat del 2019, que reflec
teix que, precisament, són cls 
immigrants els que pcrmcten 
que el nombre d'habitants lorni 
a créixer. Es tracia deis pobles 
de Guissona, la Portella, Aitona, 
Torres de Segre i Alcnrriís. Per 
la seua banda, Barbens se situa 
en el 29,95 per cent. El e as de 
Gu issona és el que té u n per
centatge d'estrangers més ele
val, 3.700 persones d'un total 
de 7.136 habitanls, la qua! cosa 
representa un 51,85 per cent, la 
majoria d'ells romanesos. Tam
bé a la Portelln, al Segria, aquesl 
percentatge arriba al 38,32 per 

ccnl. Aitona se situa en tercera 
posició en aquest ranquing i deis 
2.591 habitanls, un total de 843 
són estrangers, dada que su posa 
u n 32,54 per cent. A Torres de 
Segre i Alcarrñs la població ro
rana ta mbé se si lila en el 30,48 
per ccnt i el 30,23 pcr ccnt rcs
pectivament. Tambéel municipi 
de Barbens se situa en el 29,95 
per cent de poblac.ió estra.ngera, 
i dels878 hnbitnnts de la pobla
ció, 263 són immigrants. 

CREIXEMENT 

El 2018 1a població 
estrangera va créixer a totes 
les comarques de Lleida 
excepte al Sobira 

El 2 018 la població estran
gcra jn va créixer a tola la pro
vfncia un 4,1 per cent. Totes les 
comarques van registror incre
ments de població fornna, ex
cepto el Pallars Sobira, que en 
va perdre. 

El 2019, la Segarra també va 
ser la comarca de Lleida que va 
registrar un percenlatge més 
alt de població estrangera amb 
un 27%. E12018 hi havin a la 
provfncia de Lleida un total de 
72.446 persones i el 2019 van 
arribar fins a les 75.431 perso
nes. Da rre re de In Segarra, la 
comarca que més població es
t rangera té és el Pla d'Urgcll, 
amb 6.814 persones cnfront les 
6.681 del 2018, la qua) cosa re
presenta un 18,6%. El Segria té 
fins a 38.507 habitants forans, 

EDUCACIÓ POLEMICA 

Guissona té 
habitants de 49 
nacionalitats 
diferents 
• El municipi de Guissona 
va aconseguir el mes de 
gencr passat el seu maxim 
historie, tant de població, 
amb 7.290 habitants, com 
de persones estrangeres, 
3.810, xifra que suposa 
el 52,2 per cent del total 
deis ve'lns. L'any 2019 
el percentatge va ser del 
51,9%. Al municipi convi
uen finsa 49 nacionnlitnts 
diferents. Romanía és la 
nacionalitat majori ti\ ria 
amb 1.297 verns, seguida 
d'Ucra'lna amb 1.061, Se
nogal nmb 517 i Bulgarin, 
amb 293 veYns. Els nous 
vernssón majoritilrinment 
poblnció jove, d'entre 20 
i35 anys. 

un 18,4%. El mateix percental
ge que I'Urgell encara que amb 
una població de 6.768 persones 
estrangeres. A In Noguera van 
arribar 293 estrangers més el 
2019 i el pcrcentatge de fora ns 
respecte al total de població va 
ser de 16,8%. A I'Aran el pcr
centatge se situa en el 16% amb 
una poblacíó de 1.614 persones, 
i a les Garrigues és del 12,9% 
amb 2.432 cstrangers. Al Pa
llars Jussa, l'Alt Urgell, I'Aita 
Ribagor~a i el Solsoncs els per
centntges de població forana se 
situen entre e112,7% i el10,6%. 

La poblaci6 romanesa és la 
pl'imcrn nacionalitat e n v uit 
comarques llcidatanes, m entre 
que la marroquina ho és en dos 
(Solsoncs i Urgell) i la portu
gesn, a l'Ait Ur¡¡ell. 

Pares de I'Angel Guimera 
estudien noves protestes 

lmatge de la reunió d'ahlr d e la plataforma e n defensa del col-legl Angel Gulmer.lo de Balaguer. 

1 B'-LAGUlRt La plataforma con
traria a l tancament de l'esco
la Angel Gu imera de Bala
guer estudia noves propostes 
contra la clausura anunciada 
per la conselleria d'Educació i 
l'ajuntament. Aquestes mobilil
zacions esperen la reunió que 
el consisto ri mantindrlt demñ 
amb les famflies i en la qua! es 
preveu que don in una res pos
ta a la propostn deis p!IIes pcr 
evitar la clausura del coJ.legi. 
Fonls de la plataforma van ex-

plicarqued~rantla reunió,pre
guntaran qumes mesures s ban 
dut a terme per lluita r contra 
la segregació! segons preveu el 
pacte educatm que vn nprovnr 
el consistori. Van denunciar que 
apliquen "tactiques di latories 
per evitar In U u ita de les fnmfli.es 
pcr impedí r el tancnmcnt" i que 
es mantingui !'oferta de P3 per 
al curs que ve. La plataforma 
va mostrar preocupnció porque 
queda un mes perquc s'obri la 
preinscripció. 
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