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Sonia Martínez albiñana
elS DretS en l’eStat D’alarMa

adocada. Comissió De DDHH i estrangeria.
Col·legi De l’aDVoCaCia De lleiDa

 

La situació de crisi sanitària, el confi-
nament i la paralització de bona part de 
l’activitat social i econòmica han suposat 
que les persones migrants en situació 
administrativa irregular siguin més vi-
sibles que mai. 

D’aquesta manera, ens vam adonar 
que moltes dones migrants cuidadores 
de les nostres llars, de les persones grans 
i dependents no podien arribar al seu lloc 

de treball perquè no estaven contracta-
des; treballaven sense papers. I ens vam 
indignar. Ens vam adonar que les condi-
cions d’insalubritat i amuntegament en 
les quals malviuen persones migrants 
treballadores del camp, en assentaments 
al llarg i ample de tot l’Estat espanyol, 
ara suposaven un greu risc per a la salut 
de la comunitat. I ens vam queixar. Ens 
vam adonar que el tancament de fronte-
res exteriors i la limitació de moviments 
posaven en risc la producció agrícola de 
tot l’any.

Quan vam començar a veure pels 
nostres carrers immigrants que arriba-
ven, sense un lloc on allotjar-se, sense 
contracte de treball, però amb la pro-
mesa d’una futura feina de temporer a 

les terres de Ponent, realitzada per al-
gun productor agrícola amb la intenció 
de disposar d’una bossa prou nodrida 
de mà d’obra, ens vam alarmar. Però 
aquesta situació no és pas nova, es ve re-
petint any rere any, i ha estat ara, enmig 
d’una pandèmia, quan s’ha visibilitzat 
la falta de garanties sanitàries i drets 
de les persones treballadores del camp, 
dels abusos als quals són sotmesos i la 
despreocupació de les Administracions 
Públiques.

Però, malgrat indignar-nos, de quei-
xar-nos, d’alarmar-nos i de la situació 
excepcional que estem vivint, la norma-
tiva d’estrangeria continua impedint als 
estrangers l’accés a drets tan bàsics com 
són a la residència, el treball, les pres-

tacions assistencials, etc. (les persones 
immigrants que es troben en situació 
irregular han quedat fora de l’ingrés mí-
nim vital). És el moment de reconèixer 
la importància del treball i l’aportació 
que realitzen a la societat i a l’econo-
mia milers de persones immigrants que 
no tenen papers. Des de la Comissió de 
Drets Humans i Estrangeria del Col·legi 
de l’Advocacia de Lleida continuem tre-
ballant en la defensa dels drets de totes 
les persones sense cap distinció, però 
per poder aconseguir-ho és necessari 
que la societat abandoni la visió pura-
ment especulativa i mercantilista de la 
immigració. Com va dir Max Frisch: 
“Vam demanar mà d’obra i van arribar 
persones.”

Invisibles 
visibilitzats  
per la pandèmia

Denunciat per atropellar 
amb el patinet un padrí
Dilluns a la nit en una vorera a passeig de Ronda || la víctima, 
de 91 anys, va ser evacuada a l’hospital arnau de Vilanova

trànsit emergències

a.g.b.
❘ lleiDa ❘ La Guàrdia Urbana va 
denunciar dilluns a la nit el 
conductor d’un patinet elèc-
tric que circulava per la vorera 
i va atropellar un padrí de 91 
anys a passeig de Ronda, se-
gons va informar ahir la Policia 
Local. L’accident es va produir, 
per causes que es desconeixen, 
cap a les 21.00 hores a l’altu-
ra del número 143, a escassos 
metres de la intersecció amb 
l’avinguda Rovira Roure. Fins 
al lloc van anar patrulles de la 
Urbana i una ambulància del 
Sistema d’Emergències Mèdi-
ques (SEM). El vianant, que va 
caure a terra després del xoc, 
va ser evacuat amb pronòstic 
menys greu a l’hospital Arnau 
de Vilanova.  Els accidents amb 
patinets implicats s’han multi-
plicat en els últims mesos a la 
capital del Segrià a causa de 
l’augment del seu ús com a ve-
hicle de transport. Divendres 
passat, a Onze de Setembre, un 
home que anava en patinet va 

ser atropellat per un turisme. 
Va resultar ferit lleu.

La Urbana va registrar l’any 
passat un total de 18 accidents 
en els qual hi va haver patinets 
elèctrics implicats, ja fos com 
a causants o com a víctimes. 
Aquesta xifra la va donar a 
conèixer al març l’alcalde de 

Lleida, Miquel Pueyo, després 
de la Junta Local de Seguretat. 
El primer edil va recordar que 
“hem passat de la fase peda-
gògica a la fase en el seu cas 
sancionadora”. De fet, ja s’han 
imposat les primeres sancions 
als denominats vehicles de mo-
bilitat personal (MVP).

maite monné

L’atropellament va tenir lloc dilluns a la nit en aquest punt.

Quinze bombers de la nova  
promoció trien parcs de Lleida

emergències personal

a.g.b.
❘ lleiDa ❘ Quinze dels 150 nous 
efectius dels Bombers de la Ge-
neralitat han estat destinats a 
parcs de les comarques de Llei-
da. Concretament, cinc d’ells 
ocuparan places al parc de la 
capital del Segrià, quatre al de 
Tremp, tres al de Mollerussa, 
dos al de Sort i un al de Solsona 
(que pertany a la Regió Cen-
tral d’Emergències i no a la de 

Lleida). Els nous efectius van 
prendre dilluns possessió de la 
seua plaça després de superar 
el curs de 700 hores lectives i 
sis mesos de pràctiques en di-
ferents parcs de Catalunya, tal 
com va informar aquest diari 
ahir.

Aquests nous bombers aju-
daran a pal·liar la falta d’efec-
t ius que ha patit el cos en 
aquests últims anys, atès que 

s’han produït nombroses bai-
xes per jubilacions i, en canvi, 
no hi ha hagut processos de 
selecció. 

El conseller d’Interior, Mi-
quel Buch, va explicar la set-
mana passada que treballa en 
un “pla per poder accelerar” 
promocions dels Mossos d’Es-
quadra i dels Bombers de la 
Generalitat, frenades per la 
crisi del coronavirus.

❘ lleiDa ❘ La Guàrdia Urbana 
va tornar a aixecar diumenge 
una acta a l’establiment de 
lleure Biloba per incomplir 
suposadament les mesures 
decretades en l’estat d’alar-
ma. Segons la Paeria, al local 
hi havia 46 persones malgrat 
que en l’actual situació sa-
nitària només es permet un 
màxim de 25 en terrasses in-
teriors, sempre mantenint els 
dos metres de separació entre 
taula i taula. Pau Simarro, 
advocat del complex, va dir 
ahir a la nit a aquest diari que 
“a les 21 hores de diumen-
ge, quan s’estava produint el 
canvi horari del públic assis-
tent, ja que Biloba durant el 

cap de setmana va haver de 
realitzar reserves horàries 
atesa l’escassa permissivitat 
municipal, es va realitzar un 
recompte de personal assis-
tent en què, al computar els 
que entraven i els que sorti-
en, es va fer constar que hi 
havia 46 persones, però tam-
bé consta a l’acta que, al fina-
litzar la seua redacció, només 
hi havia vint-i-cinc persones. 
Tal diferència d’aforament en 
tan pocs minuts es deu a l’in-
dicat canvi horari de la ter-
rassa”. Biloba recorrerà una 
possible sanció. La Urbana 
va obrir un altre expedient 
al local el cap de setmana 
anterior.

obren un altre expedient 
a Biloba per incomplir la 
norma i aquesta ho nega

seguretat actes

Multa per trucar als veïns de matinada
❘ lleiDa ❘ La Urbana va sancionar ahir una parella per molèsties 
veïnals després que truquessin a tots els pisos d’un immoble 
al carrer Alcalde Sol a les quatre de la matinada per demanar 
tabac. Els agents van denunciar un jove de 26 anys i una noia 
de 27 per no respectar el descans veïnal.

Ferit un motorista en una col·lisió a pg. de Ronda
❘ lleiDa ❘ Un motorista va resultar ahir ferit lleu al tenir una 
col·lisió amb el vehicle amb un altre al passeig de Ronda, 
a l’altura del carrer Templers. Els sanitaris van atendre el 
motorista al lloc de l’accident i li van donar l’alta.

Al jutge un xòfer denunciat quatre cops aquest any
❘ lleiDa ❘ Un conductor va ser denunciat penalment dilluns 
per circular malgrat no tenir carnet al camí de Grenyana, la 
quarta denúncia contra ell aquest any per un delicte contra 
la seguretat viària. Així mateix, la Urbana va denunciar 
penalment a Prat de la Riba un altre conductor sense carnet 
i amb un permís de conduir del Senegal falsificat.

Sanció a tres joves per incomplir l’estat d’alarma

❘ lleiDa ❘ Tres joves van ser multats ahir de matinada per in-
complir l’estat d’alarma, a l’estar asseguts en un banc del 
parc Sobre les Vies sense mascareta, sense distància i fora 
de l’horari. A més, un d’ells portava marihuana.
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HORòscOp
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Establiu-vos en una cosa que us faci 
preguntar-vos què és el millor per a 

vosaltres i els vostres. No us compliqueu la vida 
i eviteu acceptar massa o reaccionar de més.

TAURE 20-IV / 20-V.
Penseu-vos-ho dos cops abans de fer 
una cosa que té més desafiaments dels 

que creieu. Cuideu tots els assumptes pendents 
i reconsidereu com tractar amb les persones.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Apreneu tot el que pugueu abans d’en-
trar en una situació que requerirà com-

petir amb algú que us desafia. No espereu que 
els altres juguin net.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Intensifiqueu una mica les coses i aneu 
a buscar els somnis. Deixeu que us guiï 

la imaginació creativa i se us ocorrerà un pla que 
obrirà portes i us canviarà la vida a millor.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Preneu-vos un moment per repensar el 
pròxim pas. Una jugada o canvi inapro-

piat us retardarà. Busqueu sempre totes les al-
ternatives possibles abans de precipitar-vos.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Un canvi serà el començament d’un nou 
i emocionant període. Deixeu enrere el 

passat, les persones que us han fet mal i escolliu 
els associats amb compte.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Feu un inventari i considereu el que 
necessiteu i allò de què podeu prescin-

dir. Qüestioneu què heu estat fent amb el temps 
i com podeu ser més productius.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Compartiu els sentiments i parleu sobre 
qualsevol canvi que vulgueu fer. La in-

formació que rebeu us tranquil·litzarà i us ajudarà 
a posar en marxa els plans.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Poseu més èmfasi en les relacions, en 
com us tracta la resta i qui és honest. Si 

alguna cosa no està a l’altura, sigueu directes i 
descobriu on esteu encallats.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
No ignoreu una publicació de feina en 
línia o una invitació a una reunió virtual 

amb vells amics o associats. És hora de sacsejar 
les coses i fer ajustaments positius.

AQUARI 20-I / 18-II.
Mantingueu les emocions sota control 
quan bregueu amb situacions que in-

volucren companys. Serà molt millor observar 
més de prop el que esteu fent.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Dediqueu més temps a resoldre els pro-
blemes econòmics, legals o mèdics que 

us preocupen. Si voleu ser útils, oferiu coneixe-
ment, no diners en efectiu.

MErCè SEgArrA

La biblioteca de les Borges obre  
les portes per a devolucions i préstecs
La biblioteca Marquès d’Olivart de les Borges Blanques 
va obrir dilluns les portes únicament per a devolucions i 
préstecs de llibres. Actualment, té cedits 1.800 documents 
que els usuaris aniran tornant aquests dies.

L’AECC de Lleida comença a reactivar les activitats al Pirineu
L’AECC-Catalunya contra el 
Càncer de Lleida entra a poc 
a poc a la nova normalitat al 
Pirineu gràcies a l’avanç en les 
fases de la desescalada. 

Per ara, ja s’ha reactivat el 
grup presencial de teràpia psi-
coeducativa a Tremp i aquest 
cap de setmana es van iniciar 
les sortides de marxa nòrdica a 

la Pobla de Segur i Sort. A la ca-
pital del Jussà i la vall Fosca està 
previst que les marxes s’iniciïn 
els pròxims dies 6 i 7 de juny, 
respectivament.

AECC-CAtALUNyA CoNtrA EL CàNCEr DE LLEIDA

Grup Saltó reparteix ‘tablets’ entre més de 
300 residències de padrins de Barcelona
Grup Saltó, empresa lleidatana de tecnologia, ha repartit 
durant el confinament nombroses tablets entre més de 
300 residències per a la tercera edat de Barcelona per 
facilitar la comunicació entre els usuaris i les famílies.

grUP SALtó

El govern entrega 30.000 
mascaretes més a les 
comarques de Lleida
El Govern va entregar ahir a la 
subdelegació de Lleida un total de 
30.000 mascaretes que Creu Roja, 
Càritas i Cocarmi distribuiran en-
tre els col·lectius més vulnerables 
de les comarques de Ponent. 

Amb aquesta tramesa, ja són 
260.000 les màscares que l’exe-
cutiu ha enviat a la província de 
Lleida des que va começar la crisi 
del coronavirus.

SUBDELEgACIó DEL goVErN A LLEIDA

Sylvester Stallone narrarà 
un documental sobre les 
pel·lícules de ‘rocky’
Sylvester Stallone tornarà a Rocky 
per narrar el documental 40 Years 
of Rocky: The Birth of a Classic, 
una pel·lícula que explica com un 
jove Stallone va escriure el guió, va 
protagonitzar el rodatge i va rebre 
un èxit que el va llançar a la fama 
de Hollywood. Està previst que el 
film s’estreni el pròxim 9 de juny a 
les plataformes d’Apple i Amazon 
Prime Video.

EUroPA PrESS
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