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coronavirus economia i detallS

Defensa tanca 
l’acadèmia de Talarn
❘ lleiDa ❘ El ministeri de Defen-
sa va decretar ahir el tanca-
ment de tots els centres do-
cents de les Forces Armades, 
i va ampliar a tot Espanya la 
instrucció que havia aprovat 
per a la Comunitat de Ma-
drid fa tan sols quatre dies. 
Aquesta instrucció afecta 
l’Acadèmia General Bàsica 
de Suboficials de Talarn.

Torra reuneix els quatre 
presidents provincials
❘ lleiDa ❘ El president de la 
Generalitat, Quim Torra, 
va presidir ahir divendres 
la reunió amb els presidents 
de les quatre diputacions ca-
talanes, alguns a través de 
videoconferència com el de 
Lleida, Joan Talarn, i associ-
acions de municipis al costat 
de la consellera de Presidèn-
cia i portaveu del Govern, 
Meritxell Budó, per defensar 
i intensificar la col·laboració 
entre institucions.

Cauen a la meitat  
els serveis de taxi
❘ lleiDa ❘ El sector del taxi de 
Lleida han reduït a la meitat 
el nombre de serveis que fa 
diàriament a la capital del Se-
grià i pobles de l’entorn, se-
gons alguns consultats. Tan-
mateix, van confiar a conti-
nuar treballant els propers 
dies malgrat les restriccions 
de moviments que ha acon-
sellat el Govern.

La recollida porta  
a porta, garantida
❘ lleiDa ❘ El president del con-
sell del Segrià, David Masot, 
va remarcar que el servei de 
recollida d’escombraries por-
ta a porta a la majoria dels 
municipis està garantit de 
moment, encara que s’ani-
rà avaluant la situació en els 
propers dies.

Els VTC ofereixen 
vehicles per als trasllats
❘ barcelona ❘ El sector dels 
VTC va oferir ahir els ve-
hicles a l’administració de 
manera gratuïta per traslla-
dar totes aquelles persones 
que consideri necessàries 
en el marc de la lluita contra 
l’expansió del coronavirus. 
També, i en relació amb l’im-
pacte de la crisi en l’econo-
mia que afecta el sector, es 
va acordar iniciar negocia-
cions amb els sindicats per 
“evitar acomiadaments”.

La CGT exigeix preservar 
llocs de treball a la UdL
❘ lleiDa ❘ El sindicat CGT va 
exigir ahir al govern de la 
UdL que vetlli pels treballa-
dors externs de la universitat 
amb l’objectiu d’evitar que hi 
hagi acomiadaments en em-
preses contractades o reduc-
cions de sou i optin als drets 
del personal universitari.

Hort calvís Fruits de golmés treballava ahir al màxim per poder fer front a la demanda de fruita i segons les treballadores, preparaven les caixes s’omplien els camions per a les trameses a destinació.

ahir a la tarda Fruilar de lleida, en plena 

Un operari de Fruilar prepara caixes per 

❘ lleiDa ❘ La crisi sanitària gene-
rada pel coronavirus està tras-
tocant tots els aspectes de la 
vida, i en el cas de l’economia 
està disparant la demanda per 
a algunes empreses, mentre que 
altres temen la seua paralitza-
ció. Com va publicar ahir aquest 
diari, les centrals fructícoles han 
vist disparada la demanda entre 
un 50 i un 100% com a conse-
qüència de les compres compul-
sives dels ciutadans pel temor de 
mesures restrictives per part de 
les autoritats. 

En una economia com l’ac-
tual, productors agroalimenta-
ris, distribució i administracions 
criden a la calma i afirmen que 
no hi ha cap risc de desproveï-
ment de productes. Però, mal-
grat tot, les demandes a les in-
dústries agroalimentàries s’han 
disparat. 

De fet, el consum a les llars 
està pujant un 180 per cent 
després de les mesures contra 
el Covid-19. La situació es repe-
teix en altres firmes i indústries 
agroalimentàries de la provín-
cia, pressionades per un con-
sum desbordat, que s’hauria de 
normalitzar entre noves crides 
a la calma.

Però la crisi pot tenir efectes 

molt negatius per a bona part 
de petites i mitjanes empreses, 
petits negocis que veuen en les 
crides de les autoritats sanitàries 
els ciutadans a quedar-se a casa 
un problema per als ingressos, 
per exemple, de bars, cafeteri-
es o restaurants que aquests di-
es veuen com s’enfonsen, per 
exemple, el consum dels menús 
del dia. 

Es tracta d’una conseqüència 
clara de l’increment del teletre-
ball en moltes empreses, que 

han adoptat aquesta fórmula per 
evitar possibles contagis de les 
plantilles i que es dispari l’ab-
sentisme laboral per hipotètics 
confinaments en cas de dubtes 
que hagin pogut contreure el 
temut coronavirus.

La patronal de petites i mit-
janes empreses catalanes Pimec 
ha detallat que la caiguda d’in-
gressos diaris registrada per les 

pimes catalanes entre l’1 de fe-
brer i dimarts oscil·lava entre 
els 71 i els 108 milions d’euros. 
Amb aquestes xifres, calcula 
que les pimes catalanes ja han 
perdut entre 2.800 i 4.200 mi-
lions i que, si la situació de crisi 
sanitària s’allarga tres mesos, 
l’impacte s’elevarà a un mínim 
de 6.400 milions i un màxim de 
gairebé 10.000 milions, xifra 
que suposa un màxim del 2% 
de l’aportació de les pimes i au-
tònoms al PIB català.

Si tenim en compte que l’eco-
nomia de Lleida representa el 
5,6 per cent del PIB de Cata-
lunya, estem parlant que les 
petites empreses del pla i del 
Pirineu podrien arribar a acu-
mular pèrdues de prop de 360 
milions d’euros que, en el pitjor 
dels escenaris, es podria dispa-
rar fins als 560. 

El 30 per cent de les empreses 
temen un augment de les baixes 
laborals que pot posar contra les 
cordes l’esquema de producció. 
Un percentatge lleugerament 
inferior, un 28,8 per cent, veu 
perill de ruptura d’estocs. Un 21 
per cent de les empreses patirà 
un augment dels costos i un 18 
per cent ja afronta tensions de 
tresoreria.

Empreses de Lleida, entre 
el negoci i les pèrdues
Les agroalimentàries veuen créixer la demanda per les compres 
compulsives || Pimes temen números rojos de 560 milions

eStUdi
Pimec estima que  
les petites firmes de  
lleida poden perdre  
de 360 a 560 milions
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Imatge d’arxiu dels jutjats de Lleida.

segre

L. garcía
❘ lleiDa ❘ L’Audiència de Lleida 
ha condemnat un menor d’edat 
a una pena d’un any de llibertat 
vigilada per abusar sexualment 
d’una companya en un descam-
pat al costat de l’institut en què 
estudiaven. Una agressió que 
el condemnat va cometre amb 
un nen menor de catorze anys, 
que no haurà de respondre 
penalment per aquests fets al 
ser inimputable. La sentència 
confirma la pena imposada en 
primera instància pel Jutjat de 
Menors 1 de Lleida i ratifica la 
condemna a un any de llibertat 
vigilada amb l’obligació d’as-
sistir a un programa d’educa-
ció sexual en el qual es treballin 
les relacions afectives i el seu 
consentiment.

Segons la resolució, els fets 
van tenir lloc el juny del 2018 
en un descampat pròxim a un 
institut, en el qual l’acusat, amb 
almenys un menor d’edat inim-
putable, “amb ànim libidinós” 
va fer tocaments a una adoles-
cent menor de setze anys. La 
sentència destaca que la víctima 
“va manifestar que paressin i 
va intentar treure-se’ls de so-
bre”, però els acusats “no van 
cessar en les seues accions fins 
a la intervenció d’una tercera 
persona”. 

La defensa del condemnat va 
recórrer la sentència al conside-
rar que no n’ha quedat acredita-

Condemnat un menor per abusar 
d’una adolescent en un descampat
Va cometre l’agressió amb un nen menor de catorze anys que no pot ser jutjat || 
Pena de llibertat vigilada i obligació de fer un curs d’educació sexual

tribunals sentència

da l’autoria. A la declaració, el 
menor va assenyalar que només 
va abraçar la víctima “perquè 
estava nerviosa al veure tants 
nois junts” (al grup eren diver-
sos). Tanmateix, l’Audiència 
dóna plena credibilitat al testi-
moni de la víctima, que sempre 

ha mantingut que l’acusat va ser 
una de les persones que el dia 
dels fets la va sotmetre a dife-
rents tocaments “en contra de 
la seua voluntat”. Una versió 
que també van corroborar di-
versos testimonis, segons resa 
a la sentència. 

D’aquesta manera, el tribunal 
arriba a la conclusió que l’acusat 
va ser l’autor dels fets denunci-
ats. Per aquest motiu, ratifica 
la sentència, que ara és ferma, 
per un delicte d’abús sexual a 
menor de setze anys a un any de 
llibertat vigilada i l’obligació de 
fer un curs d’educació sexual.

SenSe conSentIment
l’audiència remarca que  
la víctima va mostrar 
oposició a l’agressor 
verbalment i físicament

Augmenten els 
adolescents 
condemnats per 
delictes sexuals
■ Els jutjats lleidatans 
van condemnar el 2018, 
última dada disponible, 
una desena de menors per 
delictes sexuals, una xifra 
que es va incrementar en 
un any més d’un 66%, ja 
que el 2017 se’n va con-
demnar sis per aquest 
tipus d’infracció penal. 
La Fiscalia Superior de 
Catalunya va expressar 
preocupació per l’augment 
d’aquesta mena de delic-
tes, així com per les con-
demnes per violència mas-
clista. Els jutjats lleidatans 
van registrar el 2018 un 
total de 369 delictes co-
mesos per adolescents 
d’entre 14 i 17 anys, xifra 
que suposa un increment 
del 24% respecte al 2017. 
Segons la Memòria de la 
Fiscalia Provincial de 
Lleida, els més habituals 
són els delictes contra el 
patrimoni, amb 74 causes. 
Quant als delictes sexuals, 
onze van ser investigats 
per abusos i dos més, per 
agressions sexuals.

Demà comença la 
prohibició de fer foc  
en terrenys forestals

agricultura prevenció

❘ lleiDa ❘ El departament d’Agri-
cultura va informar ahir que a 
partir de demà, 15 de març, fins 
al 15 d’octubre, ja no es pot en-
cendre foc en terreny forestal. 
Aquesta prohibició, recollida 
al decret 64/1995, té com a ob-
jectiu establir una sèrie de me-
sures per prevenir els incendis 
forestals. 

La norma regula que als ter-
renys forestals, siguin o no po-
blats d’espècies arbòries, i a la 
franja de cinc-cents metres que 
els envolta no es pot encendre 
foc sigui quina sigui la finalitat. 
Especialment, no es poden cre-
mar restes de poda i d’aprofita-
ments forestals, agrícoles o de 
jardineria, ni marges pròxims a 
zones forestals sense una auto-
rització expressa del departa-
ment d’Agricultura. 

Tampoc es poden fer focs 
d’esbarjo ni altres de relacio-
nats amb l’apicultura. Dins de 
les àrees recreatives i d’acam-
pada i en parcel·les de les urba-
nitzacions, es podrà fer foc quan 
s’utilitzin barbacoes d’obra amb 
mataespurnes. 

També estarà prohibit llan-
çar objectes encesos; tirar es-
combraries o restes vegetals i 
industrials de qualsevol classe 
que puguin provocar un incen-
di; tirar coets, focs artificials 
o altres artefactes que contin-
guin foc, i utilitzar bufadors o 
de similars en obres en via de 
comunicació que travessin ter-
renys forestals. El 2019, hi va 
haver un total de 545 incendis 
forestals a Catalunya. El més 
important va afectar la Ribera 
d’Ebre, el Segrià i les Garrigues.

L.g.
❘ lleiDa ❘ Les forces i cossos de 
seguretat van tancar l’any pas-
sat amb un total de trenta de-
núncies actives per persones 
desaparegudes a les comarques 
lleidatanes. Així ho assenya-
la l’últim informe de persones 
desaparegudes publicat pel mi-
nisteri d’Interior. 

En aquest dossier, es van 
comptabilitzar un total de 
trenta denúncies actives per 
persones de les quals s’havia 
denunciat la desaparició l’últim 
any a la província. Entre ells, 
onze de menors d’edat, inclosos 
els adolescents que s’havien es-
capat de centres d’acolliment.

Pel que fa al conjunt d’Espa-
nya, a data de 31 de desembre 
del 2019, a la base de dades de 
Persones Desaparegudes i Res-

tes Humanes sense identificar 
(PDiRH), hi havia un total de 
202.529 denúncies registrades 
per desaparicions de persones. 
Del conjunt d’aquestes denún-
cies, es troben en situació d’ac-
tives 5.529 denúncies, la qual 

cosa representa el 2,73% del 
total de registrades. L’informe 
destaca que el 35,77 per cent 
d’aquestes denúncies correspo-
nen a menors d’edat i destaca 
el col·lectiu d’adolescents es-
trangers i escapats de centres, 
que encara no han arribat a la 
majoria d’edat ni ha transcor-
regut el període establert per 
a l’extinció de la tutela, amb 
1.059 casos.

Quant a la durada de les des-
aparicions, l’informe mostra 
que el 2019 el 64 per cent van 
cessar una setmana després de 
la denúncia i només el 8 per 
cent va durar més de sis mesos. 
Només en l’1,54 per cent dels 
casos es va trobar la persona 
desapareguda morta per cau-
sa natural, accident, autolisi o 
causa violenta.

lleida va tancar el 2019 amb 30 
casos actius de desapareguts
Entre els quals onze de menors, inclosos escapats de centres

denúncies balanç

LeS cLauS

Menors escapats
z a espanya, més de la meitat 
de denúncies de menors acti-
ves són d’adolescents d’origen 
estranger fugits de centres 
d’acollida.

Durada
z el 64% de desapareguts apa-
reixen una setmana després de 
la denúncia, segons interior.

Incendi en una 
casa de Vilanova 
de Segrià

emergències

❘ vilanova De segrià ❘ Els Bom-
bers de la Generalitat van 
sufocar ahir un incendi en 
un habitatge de Vilanova de 
Segrià. El foc es va originar a 
les 13.38 hores en un conge-
lador i fins al carrer Diagonal 
es van desplaçar cinc dotaci-
ons que, després de sufocar 
les flames, van haver de ven-
tilar tot l’immoble. D’altra 
banda, un incendi va calcinar 
al voltant de dos quarts de 
cinc de la tarda restes vege-
tals al marge de la carretera 
C-13 a Castell de Mur. Tam-
bé es va registrar un foc de 
canyes a Bellpuig.

Accident sense 
ferits a 
l’autopista AP-2

trànsit

❘ puigverD De lleiDa ❘ Una col·li-
sió entre un cotxe i un camió 
a l’autopista AP-2 al seu pas 
per Puigverd de Lleida es va 
saldar ahir sense ferits, se-
gons els Bombers. 

L’accident de trànsit es va 
produir pocs minuts després 
de dos quarts de quatre de 
la tarda al quilòmetre 550 
d’aquesta via quan, per cau-
ses que es desconeixen i s’in-
vestiguen, un turisme i un 
camió es van veure implicats 
en un xoc. Fins al lloc es van 
traslladar dos dotacions dels 
Bombers.
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La sala Manolita, ahir a la tarda, un dels locals de lleure de Lleida que tancaran aquest cap de setmana.

amaDo forrolla

j.b.
❘ lleiDa ❘ A les suspensions de con-
certs de música, representacions 
teatrals i activitats literàries i 
al tancament de museus i equi-
paments culturals, ahir es van 
sumar també les sales de cine 
de tota la província, així com 
diversos locals de lleure nocturn 
a la capital del Segrià. 

Així, després que dijous els 
cines anunciessin la reducció del 
nombre d’espectadors permesos 
en cada projecció a un terç de 
l’aforament de cada sala, l’allau 
de tancaments a tot el país van 
acabar ahir per provocar que 
les sales de Lleida abaixessin 
la persiana. 

Cines
El Grup JCA Cinemes, titular 

a la província dels cines Princi-
pal i Rambla a Lleida i el com-
plex JCA Alpicat, va informar 
que “els establiments estaran 
tancats fins a nova ordre”. En 
aquest mateix sentit es va pro-
nunciar el responsable de les sa-
les Screenbox Funatic de Lleida, 
Miquel Àngel Carrillo, que va 
informar que “la programació 
queda temporalment suspesa”. 
De la mateixa manera, el Circuit 
Urgellenc va informar en un co-
municat que “a fi de col·laborar 
en tot el possible en la reduc-
ció del contagi provocat per la 
pandèmia de Covid-19, Circuit 
Urgellenc suspèn les activitats 
durant almenys dos setmanes a 
totes les sales de cine”, que a la 
província inclouen els Majèstic 
de Tàrrega, l’Armengol de Be-

Tanquen els cines de tot lleida  
i locals de lleure de la capital
Sense projeccions, ni sessions en set pubs i discoteques del Grup Bonöbo

equipaments anunci

llpuig, el Casal d’Agramunt, La 
Lira de Tremp, el París de Sol-
sona i Era Audiovisuau de Viel-
ha, així com les projeccions al 
Centre Cultural de Mollerussa 
i la sala de l’ajuntament de Ba-
laguer. La mesura també afecta 
les sales que gestiona a Binèfar, 
Tamarit, Saidí i Mequinensa. 
També van anunciar la suspen-
sió de projeccions els Cinemes 
Guiu de la Seu d’Urgell, que 
tampoc podran oferir dimarts 
que ve la retransmissió en direc-
te via digital de l’òpera Fidelio 

des de la Royal Opera House 
de Londres, prevista també a 
La Lira de Tremp.

Lleure nocturn, afectat
Les afectacions per la crisi 

sanitària del coronavirus van 
arribar també al lleure nocturn 
a Lleida. El Grup Bonöbo, que 
engloba set pubs i discoteques 
a la capital del Segrià (Maracas, 
Xtras, Billion, Comèdia, Baba-
room, La Nuit i la sala Manoli-
ta), va informar que, “malgrat 
complir totes les mesures legals 

per poder obrir amb garanties, 
ja que l’aforament és inferior 
a 1.000 persones a cada local, 
hem optat per responsabilitat 
amb la societat de Lleida no 
obrir ni celebrar cap esdeveni-
ment aquest cap de setmana a 
causa del Covid-19 (...), ja que el 
nostre principal objectiu és no 
promoure cap situació de risc 
per als nostres clients i treballa-
dors”. La discoteca La Boîte va 
informar també que l’activitat 
de la sala quedava paralitzada 
des d’ahir.

apuntS

cine

Disney ajorna l’estrena 
de ‘Mulan’
n la factoria d’entreteniment 
Disney va anunciar ahir que fi-
nalment no estrenarà el 27 de 
març a europa, els eUa i llati-
noamèrica la nova versió de 
Mulan, el clàssic d’animació 
amb actors i escenaris reals, 
una decisió que va prendre per 
la crisi del coronavirus després 
que el llançament de la cinta 
ja es cancel·lés al mercat asià-
tic, fonamental per a l’explota-
ció d’aquesta pel·lícula. Disney 
buscarà per a l’estrena un nou 
dia a finals d’any, encara sense 
concretar.

arTs escèniqUes

Broadway suspèn un 
mes els espectacles
n els teatres de Broadway, a 
nova York, van anunciar dijous 
com a mesura de prevenció la 
suspensió immediata de to-
tes les actuacions en la que es 
considera la meca del teatre 
mundial, encara que van asse-
nyalar que es reprendran d’aquí 
a un mes. la decisió es va pro-
duir l’endemà de conèixer-se 
que un acomodador, que hau-
ria treballat la setmana passa-
da en populars obres com Qui 
tem Virginia Woolf? i Six, havia 
donat positiu en les proves del 
coronavirus. D’altra banda, no-
va York va retardar sense data 
fixada la celebració del festival 
de cine de Tribeca, certamen 
que va fundar l’actor i director 
robert de niro.

mUseUs

El Louvre tanca per 
temps indefinit
n  el museu del louvre de la 
capital francesa va anunciar 
ahir que tancarà les portes per 
temps indefinit per la pandè-
mia del coronavirus i que tor-
narà els diners a les persones 
que hagin comprat una entrada 
per als propers dies. la comé-
die française va anul·lar també 
totes les representacions fins 
a nova ordre. D’altra banda, el 
museu carmen Thyssen a an-
dorra també va anunciar ahir el 
tancament “per garantir la salut 
dels treballadors i visitants”.

eDició

Revistes en català, 
gratis un mes ‘on-line’
n l’associació d’editors de re-
vistes i Digitals (aPPec) oferirà 
durant un mes els seus contin-
guts gratis davant de la situa-
ció excepcional per la crisi del 
coronavirus. segons va infor-
mar en un comunicat, aquests 
continguts estaran disponibles 
a la plataforma iQUIOSC.cat. en-
tre aquestes revistes, es troben 
capçaleres com Bonart, Dones 
Dossier, El Temps, El Triangle, Els 
Marges, Enderrock i Entreacte.

museus tancats i sopa de 
cabra i els amics de les arts 
ajornen els discos

La pedrera de gaudí suspèn visites i activitats a partir d’avui.

agèncieS
❘ Barcelona ❘ Les mesures per a 
la prevenció i el control del co-
ronavirus van provocar ahir el 
tancament de tots els museus 
de Catalunya, així com les bi-
blioteques i serveis al públic 
del Sistema Bibliotecari per un 
període mínim de quinze dies. 
Grans equipaments com el Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC) encara van obrir ahir a 
primera hora però només fins al 
migdia. La Fundació Joan Miró 
també va tancar portes a les dot-
ze. Durant el matí van abaixar 
la persiana equipaments com 
el Centre Arts Santa Mònica, 
el Museu Marítim de Barcelo-
na, la Fundació Joan Miró, el 
Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA), els centres 
culturals de la Fundació la Cai-

xa i els museus de la Fundació 
Dalí. A la tarda es van afegir a 
la comunicació pública del tan-
cament i cessament d’activitats 
el Museu d’Art de Girona, La 
Pedrera de Barcelona, el Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, la 
Fundació Antoni Tàpies i ga-
leries de Barcelona com la Sala 
Dalmau o la Toni Tàpies, entre 
d’altres. A Lleida, la galeria 
Espai Cavallers va assenyalar 
que de moment seguiria ober-
ta al públic. També van anun-

acn

ciar cancel·lacions al festival 
Barnasants i l’ajornament del 
BCN Film Fest. En l’àmbit de 
la música, dos grups referents a 
Catalunya, Sopa de Cabra i Els 
Amics de les Arts, van anunci-
ar també ajornaments. El grup 
liderat per Gerard Quintana va 
comunicar que trasllada al 28 de 
maig el concert de presentació 

del seu nou disc, La gran onada, 
que s’havia de celebrar avui al 
Poble Espanyol de Barcelona. 
Val a recordar que la banda no 
actuarà el 27 de març a la Llot-
ja de Lleida. I Els Amics de les 
Arts van ajornar la publicació 
del seu nou disc, El senyal que 
esperaves, prevista per diven-
dres que ve.

gireS de cantantS
chayanne va ajornar  
el concert de dimecres 
vinent a Barcelona i Bad 
Gyal, la gira espanyola
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