
El camp ja treballa amb el 
protocol de seguretat de la 
campanya de la fruita validat
Els temporers es prenen la temperatura dues 
vegades al dia i han rebut material de protecció
Els agricultors ja han 
començat a implementar les 
mesures de seguretat per 
a la campanya de la fruita 
previstes al protocol validat 
en una reunió entre Govern 
i agents del sector.

Alcarràs 
ACN 
Un dels agricultors, Joaquim Ta-
rroch va explicar que les mesures 
de seguretat que ja ha començat 
a aplicar suposen una gran despe-
sa per un sector “que ja està apu-
rat”. “Venim d’un any molt dolent 
i ara només ens ha faltat això”, va 
afegir, parlant de les actuals limi-
tacions en el transport a finques. 
Aquestes permeten un màxim de 
2 persones als turismes, mentre 
als vehicles amb més places s’es-
tableix que com a màxim hi anirà 
una persona per fila de seients i 
als autocars caldrà respectar un 
terç de l’ocupació. En aquest sen-
tit, Tarroch, considera que si es 
prenen mesures de seguretat al 
camp “no hi hauria d’haver cap 

FOTO: A. Berga (ACN) / Un pagès pren la temperatura a un temporer

problema” en què els treballadors 
es desplacin en el mateix vehicle.

Per la seva banda, el president 
d’Asaja a Lleida, Pere Roqué, va 
dir que la provisió d’Equips de 
Protecció Individual (EPIs) supo-
sarà una despesa per a l’agricul-
tor d’uns 500 euros al mes. Per 
aquest motiu, el sindicat reclama 
mesures compensatòries i modifi-
car el decret de transport. 

D’altra banda, Alcarràs va pre-

sentar la memòria que recull el 
complet pla de mesures dissenyat 
per garantir l’acolliment amb to-
tal seguretat de les prop de 6.000 
persones que, de manera esglao-
nada, arribaran al municipi per 
treballar a la campanya de la frui-
ta,  que té l’objectiu de“garantir la 
salut i la seguretat de tots els em-
padronats i residents al municipi i 
la de les persones que arriben per 
treballar a la campanya”.

L’hotel de 
Tremp que 
acollia malalts 
de Covid-19 ja 
no té pacients
L’Hotel Segle XX de Tremp, conver-
tit en hospital de campanya per 
tractar malalts lleus de Covid-19, 
va deixar de tenir pacients ingres-
sats. L’Ajuntament de la capital de 
Pallars Jussà també va informar 
que els treballadors de la brigada 
municipal ajudaran en les tasques 
de desmuntatge per tal que l’ho-
tel recuperi la normalitat. L’establi-
ment va començar a acollir malalts 
en la seva fase de recuperació el 2 
d’abril. Ja comptaven amb l’alta 
hospitalària però havien d’estar aï-
llats. Durant tot aquest temps han 
estat atesos per personal sociosa-
nitari contractat per Salut i la me-
sura ha servit per deixar llits lliures 
a l’Hospital de Pallars.

La Diputació 
detalla el pla de  
xoc per combatre la 
crisi a la Noguera
En la reunió telemàtica es van 
exposar els eixos bàsics del pla, 
que vol dotar de liquiditat i efi-
càcia econòmica ajuntaments, 
entitats municipals descentra-
litzades i consells comarcals per 
un valor de 15 milions d’euros. 
En el cas de la Noguera, la su-
ma és de 1.789.149 euros per 
a ajuntaments, entitats menors 
descentralitzades i el Consell 
Comarcal. 

L’AREFLH, Assemblea Euro-
pea de Regions Productores 
de Fruites i Verdures, va fer 
públiques les previsions eu-
ropees de collita d’albercoc 
amb una davallada del 37 % 
de la previsió a tota Europa 
respecte a la collita de l’any 
passat. Catalunya perdrà un 
26% de la seva producció, 
principalment a causa de les 
gelades a Tarragona i a Lleida. 
Aquestes gelades a Catalun-
ya i Aragó i la pedregada de 
principis d’Abril a Castella la 
Manxa farà que Espanya culli 
937.400 tones, un 15% menys 
que la passada campanya.

Catalunya 
perdrà un 26% 
de l’albercoc 
a causa de les 
gelades a Lleida

L’Ajuntament de la capital de l’Alt 
Urgell ha senyalitzat un recorre-
gut de sentit únic que transcorre 
pel circuit d’aigües tranquil·les 
del Parc del Segre per evitar que 
les persones es puguin creuar i 
minimitzar així el risc de conta-
gi del Covid-19 durant els pas-
sejos i la pràctica d’esport que 
començarà a realitzar la pobla-
ció aquests propers dies en què 
s’anirà avançant en les fases pre-
vistes pel desconfinament. 

La mesura es va dur a terme 
després que el passat dilluns 
es decidís reobrir aquest espai, 

amb la voluntat d’ampliar les op-
cions per les sortides dels nens 
que viuen més a prop d’aquesta 
zona, i tenint en compte que el 
pas és més estret en comparació 
amb els d’altres àrees verdes de 
la ciutat. 

L’alcalde de la capital altur-
gellenca, Jordi Fàbrega, va voler 
“apel·lar a la bona voluntat i el 
civisme” de tota la població i va 
concloure: “Necessitem mou-
re’ns però minimitzant els riscos 
de propagar el virus”.

La Seu d’Urgell 
crea un circuit 
de sentit únic al 
Parc del Segre 
per passejar

FOTO: Aj. la Seu d’Urgell / Senyal que indica el sentit del camí
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El Banc dels Aliments llança la campanya 
#somsupercistella per abastir els usuaris
El Banc dels Aliments de Lleida va presentar la campanya #somsu-
percistella, per captar fons per poder seguir abastint a les persones 
usuàries dels seus serveis i també a les que no havien estat usuàries i 
ara es troben un una situació de pobresa sobrevinguda.

Balaguer 
prepara parcs 
i jardins per la 
desescalada
Les brigades d’obres i jardins de 
la capital de la Noguera han re-
près aquesta setmana algunes 
de les tasques que havien que-
dat aturades de cara a la deses-
calada del confinament. D’altra 
banda, la recollida de volumi-
nosos es mantindrà aturar al-
guns dies més encara.

Els socialistes van demanar a 
diferents institucions que “es 
prioritzin les zones rurals en els 
plans de reactivació, xoc i lluita 
contra els efectes del Covid-19”. 
El Primer Secretari, Òscar Or-
deig, reclamava “que s’hi sumin 
línies específiques d’ajuts per a 
la reactivació econòmica a les 
comarques rurals”.

El PSC de Lleida, 
Pirineu i Aran 
demana prioritzar 
les zones rurals
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L’Alt Urgell, comarca de 
Ponent amb l’índex més 
alt d’ERTO en afectar  
el 34% dels treballadors
Un total de 29.790 persones de la 
demarcació, incloses en expedients 

La comarca de l’Alt Urgell, 
amb un 34% de treballadors 
afectats per un ERTO, lidera 
el percentatge d’Expedients 
de Regulació Temporal 
d’Ocupació a la demarcació 
de Lleida, segons les dades 
de la Intersindical CSC.

Lleida
REDACCIó
Per darrere de l’Alt Urgell hi ha la 
comarca de l’Urgell, amb un per-
centatge del 28,1% (2.801 treba-

lladors), seguida per la Noguera, 
amb un 25,5% (2.145 treballa-
dors), el Solsonès, amb un 24,6% 
(928 treballadors), l’Alta Riba-
gorça, amb un 23,9% (217 treba-
lladors) i el Pla d’Urgell, amb un 
23,5% (2.673 treballadors). El Pa-
llars Sobirà i el Pallars Jussà estan 
també per sobre del 20%, amb un 
22,1% i 20,7%, respectivament.  
Les comarques que estan per 
sota d’aquest 20% d’afectats són 
l’Aran (19,7%), el Segrià (18,9%), 
les Garrigues (16,9%) i la Segarra 

(16,7%). D’acord al nombre de 
població, la comarca del Segrià és 
la que té més treballadors afec-
tats per ERTO, un total de 15.381.

Des de l’inici de la crisi sani-
tària, les comarques de Lleida 
han registrat  5.272 Expedients 
de Regulació Temporal d’Ocupa-
ció (ERTO), amb 29.790 persones 
afectades fins ara, segons el ba-
lanç d’ahir del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.

Tot i les dades oficials dels ER-
TO, l’informe de la Intersindical 

CSC detalla que l’impacte laboral 
del coronavirus arriba a més de 
la meitat de les persones treba-
lladores en alguns territoris de 
muntanya, amb afectacions su-
periors al 50%, com la Vall d’Aran 
(67,5%) o comarques com el Pa-
llars Sobirà (54%), l’Alta Ribagorça 
(51,9%) i la Cerdanya (50,2%). Es 
tracta, segons la Intersindical, de 
les comarques on la destrucció 
d’ocupació suposa un percentat-
ge més elevat de l’afectació –per 
damunt de les persones incloses 
en ERTO– a causa de l’impacte 
en sectors vinculats al turisme de 
muntanya o les activitats vincula-
des.

ERTO A CATALUnyA

Des de l’inici de la crisi sa-
nitària, Catalunya ha registrat 
95.303 Expedients de Regulació 
Temporal d’Ocupació (ERTO) amb 
un total de 699.625 treballadors 
que hauran d’anar a l’atur tem-
poralment, segons les últimes 
dades actualitzades pel Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies. En les últimes hores, s’han 
registrat 2.357 treballadors més 
i 281 empreses han presentat 
un expedient temporal. El 94,1% 
dels procediments s’han regis-
trat al·legant una causa de força 
major, que inclouen el 85,9% dels 
treballadors afectats. Barcelona 
continua sent la demarcació amb 
més expedients amb 69.468 ER-
TO i 549.635 persones.

Les comarques gironines han 
rebut 10.728 expedients per a 
67.489 treballadors. Al Camp de 
Tarragona, 7.552 empreses han 
registrat expedients amb 43.402 
afectats, mentre que a les Terres 
de l’Ebre el balanç és de 2.283 ex-
pedients i 9.309 afectats. 

Per activitat econòmica, el 
sector serveis acumula el 81,3% 
dels ERTO a Catalunya, amb un 
total de 77.494. Gairebé mig mi-
lió de persones (495.856 concre-
tament) vinculades al sector ter-
ciari s’han quedat sense feina de 
forma temporal.

Més de 10.000 
autònoms de 
Lleida cobren 
pel cessament 
d’activitat
El govern espanyol ha reconegut  
l’ajuda extraordinària a 49.916 
autònoms més obligats a tancar 
arran del decret d’estat d’alarma 
o amb un descens del 75% dels 
ingressos a Catalunya. En total, 
196.764 treballadors catalans per 
compte propi (11.269 a la demar-
cació de Lleida) han sol·licitat l’aju-
da, dels quals 179.224 (10.546 a 
les comarques de Ponent) s’han 
resol favorablement, segons va in-
formar el Ministeri d’inclusió, Se-
guretat Social i Migracions. 

Catalunya és la segona co-
munitat amb més peticions 
d’aquest subsidi, per darrere 
d’Andalusia que concentra el 
18,6% del total. A tot l’Estat, la 
xifra de beneficiaris puja fins a 
1.154.195 autònoms encara 
que hi ha un decalatge tempo-
ral entre les dades per comuni-
tats i la xifra global.

L’Incorpora de “la 
Caixa” facilita una 
feina a 39 persones 
a les terres de Lleida
Des de l’arribada de la pandè-
mia a Catalunya i fins avui, In-
corpora, el programa d’inserció 
sociolaboral de la Fundació ”la 
Caixa”, ha facilitat 39 contrac-
tacions en serveis essencials en 
el context de l’estat d’alarma, a 
través de 24 empreses lleida-
tanes. A tot Catalunya, s’han 
aconseguit 389 contractacions 
en sectors de primera necessi-
tat, amb a la col·laboració de 
238 empreses. En el conjunt de 
l’Estat, s’han facilitat 1.627 con-
tractacions gràcies a la xarxa de 
406 entitats socials.
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Territori Total 
afectats

%  
afectats

Afectats 
ERTO

% afectats 
ERTO

Aco-
miadats

% Aco-
miadats

Alt Urgell 1.636 37,4 1.485 34 151 3,5

Alta Ribagorça 471 51,9 217 23,9 254 28

Aran 3.023 67,5 882 19,7 2.141 47,8

Garrigues 811 23 596 16,9 215 6,1

Noguera 2.332 27,7 2.145 25,5 187 2,2

Pallars Jussà 555 22,1 521 20,7 34 1,3

Pallars Sobirà 922 54 378 22,1 544 31,8

Pla d’Urgell 3.108 27,3 2.673 23,5 435 3,8

Segarra 1.528 17,5 1.461 16,7 67 0,8

Segrià 18.362 22,5 15.381 18,9 2.981 3,7

Solsonès 1.120 29,7 928 24,6 192 5,1

Urgell 3.243 32,6 2.801 28,1 442 4,4

Font: Intersindical CSC a partir de les dades del Departament de Treball
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Creu Roja Lleida ha facilitat la 
inserció laboral de 20 persones 
des de l’inici del coronavirus
En només sis setmanes s’han atès 273 usuaris i 
la previsió actual és que la xifra vagi en augment
Lleida
REDACCIÓ / Ó. b.
L’impacte econòmic causat per la 
pandèmia del coronavirus s’està 
notant molt especialment en la 
pèrdua de llocs de feina i en una 
major fragilitat de les persones 
que, en condicions normals, ja 
tenen una dificultat afegida per 
accedir a una feina. Per fer front 
a aquesta situació, Creu Roja ha 
posat en marxa el ‘Pla Creu Ro-
ja Respon’, l’objectiu del qual és 
atendre les persones vulnerables 
i la població en general. 

A la demarcació de Lleida, des 
de mitjans del mes de març, quan 
es va iniciar l’emergència pel co-
ronavirus, s’han inserit laboral-
ment un total de 20 persones (16 
dones i 4 homes). Les insercions 
s’han realitzat gràcies al servei 
d’orientació laboral i al servei gra-
tuït d’intermediació laboral que 
té l’entitat i gràcies també a la col·
laboració de 13 empreses col·la-
boradores. A aquest servei s’han 
d’afegir altres d’ocupació que 
s’han reforçat i s’han adaptat a la 

La Dunia Taño va començar a 
treballar el passat 17 d’abril en 
una residència de gent gran de 
Balaguer gràcies a Creu Roja 
Lleida. “Aquesta és una oportu-
nitat d’or que m’ha donat”, ma-
nifesta. En aquesta sentit, ex-
plica que “jo ja havia treballat 
en una residència de gent gran 
en el meu país d’origen, Cuba. 

“Aquesta es una 
oportunitat d’or, 
en tot moment 
et donen suport”
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Les famílies de 
l’Alt Urgell reben 
informació contra 
el ciberassetjament

El Pla Comarcal contra l’Asset-
jament en edat escolar de l’Alt 
Urgell fa arribar de manera vir-
tual a les famílies alturgellen-
ques un seguit de recursos per 
prevenir el ciberassetjament o 
ciberbullying durant el confina-
ment, “situació excepcional a 
causa de la pandèmia de la Co-
vid19 que fa més necessari que 
mai l’accés a les tecnologies i 
els dispositius mòbils”.

Denuncien al 
Pallars Jussà la 
situació de les dones 
que han d’avortar 
El col·lectiu de dones feminis-
tes del Pallars Jussà ha publicat 
un vídeo que denuncia la situ-
ació en què es troben les do-
nes que requereixen un avor-
tament i viuen al Pallars, l’Alta 
Ribagorça o la Vall d’Aran. “A 
causa de l’objecció de consci-
ència dels ginecòlegs de l’Hos-
pital Comarcal del Pallars, s’han 
de desplaçar a d’altres territoris 
per dur-lo a terme”, diuen.

Crema llenya en 
l’altell del garatge 
d’una casa de 
Bell-lloc d’Urgell
Els Bombers van extingir el di-
mecres per la nit un incendi 
que es va originar en l’altell del 
garatge d’una casa situada al 
número 7 de la Travessia Telè-
graf de Bell-lloc d’Urgell. De fet, 
el foc va cremar la llenya que hi 
havia i no va causar ferits. Els 
serveis d’emergències van ser 
alertats a les 22.43 hores i fins 
al lloc es van desplaçar vuit do-
tacions dels cos.

Esllavissada de 
pedres a la Plaça 
del Cadí de Ponts 
sense causar ferits
Una esllavissada de pedres es 
va registrar ahir a la Plaça del 
Cadí de Ponts, tot i que cal des-
tacar que no van haver-hi ferits. 
En aquest sentit, els serveis 
d’emergències van ser alertats 
a les 17.30 hores i fins al lloc es 
van desplaçar els Bombers de 
la Generalitat, la policia local i 
tècnics de l’ajuntament.

Els Mossos d’Esquadra van de-
tenir el dimecres un home de 33 
anys, de nacionalitat boliviana i 
amb domicili desconegut, com 
presumpte autor d’un delicte de 
robatori amb força, ja que supo-
sadament va rebentar el vidre 
de la porta d’accés de l’oficina de 
Correus de Massalcoreig. Segons 
van explicar fonts de la policia ca-
talana, els fets van tenir lloc cap 
a les 17.30 hores, moments en 
què els Mossos van ser alertats. 
Una patrulla es va desplaçar i en 
arribar va trobar a l’oficina la va 
trobar amb tots els papers regi-
rats. Acte seguit, es va iniciar la 
recerca de la persona que havia 
trencat el vidre de la porta i ha-
via accedit i poc després va ser 

localitzat un home que coincidia 
amb la descripció del suposat au-
tor dels fets molt a prop de l’ofici-
na. Davant la situació, els Mossos 
d’Esquadra van procedir a la seva 
detenció per un delicte de roba-
tori amb força. Cal destacar que 
té antecedents i està previst que 
passi properament a disposició 
judicial als jutjats de Lleida.

Detenen a Massalcoreig 
un home de 33 anys per 
rebentar l’oficina de Correus

Està acusat 
d’un delicte 
de robatori 
amb força

L’Ajuntament de Lleida ha expul-
sat un agent de la Guàrdia Urba-
na que va ser condemnat a 1 any 
i 9 mesos de presó per porno-
grafia infantil. La sentència im-
posada per l’Audiència de Lleida 
també suposava una suspensió 
de treball i sou per 21 mesos i 
pèrdua del lloc de treball. Des 
de la Paeria es té constància que 
ja s’ha finalitzat la suspensió de 
treball i salari. No es reincorpo-
rarà perquè la Urbana va incoar 
un expedient administratiu que 
deia que el tipus de delicte pel 
qual havia estat condemnat l’im-
possibilita per exercir de policia. 
L’agent va ser sorprès al 2015 al 
seu domicili de Rosselló quan es 
descarregava 17 arxius de con-

tingut pedòfil. La investigació es 
va iniciar arran de la denúncia 
d’una ONG nord-americana des-
prés de conèixer un intercanvi 
d’imatges de pornografia infan-
til. La policia espanyola va iden-
tificar l’adreça IP i en l’escorcoll li 
van trobar a l’ordinador un his-
torial amb més de 1.400 descàr-
regues d’arxius pedòfils.

Expulsat un guàrdia urbà de 
Lleida que va ser condemnat 
per pornografia infantil

La sentència 
va ser un any 
i nou mesos 

de presó

Imatge de la Dunia Taño

FOTO: C.R.

situació de confinament que obli-
ga a fer-los a distància, com ara in-
formació sobre la situació laboral 
i el mercat de treball a Lleida i els 
sectors que tenen més demanda 
durant aquesta pandèmia; infor-
mació sobre qüestions relaciona-
des amb l’ocupació: prestacions 
de desocupació, dubtes relacio-

nats amb els ERTOS, etc.; assesso-
rament pel que fa a la planificació 
i recerca d’ocupació via telemàti-
ca, adaptada al confinament de la 
població, i orientació sobre com 
millorar les habilitats i competèn-
cies personals per tal de poder 
fer una recerca autònoma i més 
efectiva de feina. Segons Pedro 

Ubiergo, responsable provinci-
al de l’àmbit d’Ocupació de Creu 
Roja Lleida, “el nivell de deman-
des d’informació i orientació ha 
crescut significativament des que 
va començar la crisi. En només sis 
setmanes hem atès 273 persones, 
204 dones i 69 homes, i preveiem 
la xifra augmentarà.

Aquí sempre havia estat una 
persona molt activa en la re-
cerca de feina, però era difícil”. 
Per aquest motiu, va contactar 
amb Creu Roja Lleida i va co-
mençar a treballar en un geri-
àtric de Balaguer. “En tot mo-
ment et donen suport, t’ajuden 
i et pregunten com estàs. És 
una relació molt més propera 
que amb altres empreses de 
busca feina. Ara mateix estic 
suplint una baixa d’una dona 
que va donar positiu en coro-
navirus i espero poder conti-
nuar quan tingui l’alta, perquè 
faig una feina que m’agrada”.
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