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L’atur cau a Lleida en
878 persones a l’abril i
se situa en un total de
20.490 desocupats
La major part de les persones sense
feina són del sector dels serveis
Dades de l’atur del mes d’abril

El Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat
de Catalunya ha convocat els
ajuts destinats al sector apícola per promoure l’acció beneficiosa de les abelles en el medi
ambient mitjançant l’acció de
la pol·linització. Hi dewstina
ajuts per valor de 80.000 euros aquest any 2019.

Creix un 20% el
finançament per
comprar pis a Lleida
El primer trimestre de l’any s’ha
caracteritzat per l’increment del
finançament concedit per Banc
Sabadell a les comarques de Ponent. En total, el crèdit de nova
producció totalitza 236,6 milions
d’euros, cosa que es tradueix en
un augment del 7% interanual.
Hi destaca el finançament per a
la compra d’habitatges, que ha
augmentat un 20,1% respecte al
mateix període de l’any anterior,
informa Banc Sabadell.

Commemoren diumenge el centenari de
l’arrencada de les pintures de Mur
Enguany es compleixen cent anys de l’arrencament de les pintures
romàniques de la Col·legiata de Santa Maria de Mur (Pallars Jussà).
Aquest diumenge, coincidint amb l’aplec de Mur, es donarà el tret de
sortida al programa en commemoració del centenari de l’arrencada
de les pintures.
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L’atur registrat a les comarques
de Lleida va baixar en 878 persones el mes d’abril fins a situar-se
en un total de 20.490, una xifra
que suposa una caiguda del 4,1%
respecte al març, segons es desprèn de les dades del ministeri
de Treball, Migracions i Seguretat
Social. En comparació amb l’abril
de l’any passat, l’atur lleidatà ha

baixat un 6,55%, amb 1.435 aturats menys. Del total d’aturats,
8.942 són homes i 11.548 són
dones. Per sectors, el de serveis,
amb una reducció de 410 persones a l’atur, és el que lidera la
baixada, seguit per l’agricultura
(-331 aturats), la indústria (-104)
i la construcció (-20). La contractació a les comarques de Lleida
el mes d’abril ha pujat un 6% respecte al març, i un 17,8% en com-

paració amb el mateix mes de
l’any passat, amb un total de 707
i 1.880 nous contractes de feina,
respectivament.
L’atur registrat a Catalunya
va baixar de 14.142 persones a
l’abril en relació al març i el mes
es va tancar amb 381.598 desocupats, xifra que representa un
descens del 3,57% intermensual,
segons va informar ahir el Ministeri de Treball i Seguretat Social.

Almenar ret
homenatge
als deportats a
Mauthausen
Almenar ha retut un doble homenatge als almenarencs deportats durant la II Guerra Mundial a
Mauthausen i a altres camps nazis amb la col·locació de sengles
plaques commemoratives al poble, duna banda, i al mateix camp
de concentració, de l’altra. Els dos
actes formen part de les activitats
del 74è aniversari de la finalització de la II Guerra Mundial.
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Boya presenta el seu darrer
llibre ‘Ereus dera tèrra’
El polític, escriptor i músic
aranès Francesc Boya va presentar ahir a la ciutat de Lleida
el seu darrer llibre Ereus dera
tèrra, publicat per Pagès Editors.

El llibre aborda els debats claus
dels territoris de muntanya i en
especial de la Val d’Aran com a
un país singular. L’autor tracta
els reptes de futur.

