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Federòptics s’han acollit a una 
línia d’ajust ICO i a un ERTO

Tests massius als usuaris 
i treballadors de les tres 
residències de Balaguer
L’objectiu és conèixer l’abast real del 
coronavirus en aquests geriàtrics
Lleida
REDACCIÓ
El Departament de Salut ha fet 
aquesta setmana tests massius 
entre els usuaris i treballadors de 
les tres residències geriàtriques 
de Balaguer, un fet que, segons 
explica el paer en cap, Jordi Ignasi 
Vidal, en una nou vídeo publicat 
a les xarxes, servirà per conèixer 
l’abast real de la pandèmia en 
aquests centres i poder encarar 
de la millora manera possible la 
sortida del confinament.

El mateix Vidal diu que la si-
tuació a les residències és actu-
alment molt més tranquil·la; que 
a principis de mes quan es va sa-
ber que un total de 40 usuaris de 
dos centres geriàtrics de la ciutat 
de Balaguer havien donar positiu 
de covid-19. Segons el paer en 
cap, el fet d’haver pogut traslla-
dar algunes persones a l’hospital 
sociosanitari Hèstia va permetre 
esponjar les residències que te-
nien casos i poder fer molt millor 
tot l’aïllament i la gestió. Jordi Ig-
nasi Vidal també assenyala que 
es mantenen les desinfeccions 

a l’exterior d’aquests centres als 
quals es continua fent arribar ma-
terial que confecciona el volunta-
riat de Balaguer com ara bates, 
mascaretes, peücs o gorres.

A principis del mes d’abril 
un total 26 avis de la residència 
Comtes d’Urgell i 14 de la resi-
dència Santa Maria van donar 
positiu de covid-19. Els dos cen-

tres han estat desinfectats també 
aquest mes amb productes es-
pecialitzats, la residència Comtes 
d’Urgell en dues ocasions, una a 
càrrec d’una empresa especia-
litzada contractada pel Departa-
ment d’Afers Socials i la segona a 
càrrec de la UME, la Unitat Mili-
tar d’Emergències del Ministeri 
de Defensa.
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Continuen creixent 
els ERTO a Lleida 
i ja hi ha 29.519 
persones afectades

Denunciades a 
Lleida 23 persones 
més per saltar-se   
el confinament

Mollerussa resta 
a l’espera de les 
instruccions per la 
sortida dels infants

La Seu manté fins 
al proper 9 de maig 
el confinament per 
frenar la Covid-19

Lleida ha registrat un augment 
en les últimes hores de 17 ER-
TO i 246 afectats, assolint així 
els 5.222, amb 29.519 persones 
afectades. A nivell general, Ca-
talunya ja té registrats 93.967 
Expedients de Regulació Tem-
poral d’Ocupació (ERTO) amb u 
total de 688.052 treballadores 
que hauran d’anar a l’atur tem-
poralment, segons les últimes 
dades del d’Afers Socials. 

La Guàrdia Urbana de Lleida va 
denunciar dijous 23 persones 
per saltar-se el confinament. 
Durant la jornada, en els diver-
sos dispositius i controls que el 
cos va efectuar va aturar un to-
tal de 977 vehicles. Una de les 
sancions es va imposar a un jo-
ve de 23 anys que es va negar a 
identificar-se davant els agents 
i que ja havia estat denunciat 
en altres ocasions.

L’Ajuntament de Mollerussa es-
tà pendent de les instruccions 
concretes que s’emetin des del
PROCICAT per planificar amb 
més detall la sortida de menors 
de 14 anys a partir de diumen-
ge. Per això, la Policia Local es-
tarà en alerta per intensificar la 
vigilància tot i que es demana 
que se segueixi sent responsa-
ble. 

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
seguirà mantenint el confina-
ment dels treballadors i treba-
lladores municipals i l’activitat 
del teletreball fins al 9 de maig, 
data de termini de l’estat d’alar-
ma. Així, es prorrogen totes les 
disposicions derivades fins al 
moment per l’equip de govern, 
per garantir la salut pública del 
personal municipal. 

“Hi pot haver un augment de la mio pia per 
treballar tantes hores amb els ordin adors”

Els territoris com el Pallars Jussà 
que gaudeixen d’espais naturals 
amb potencial ecoturístic i des 
del qual fa temps es ve apostant 
per altres tipologies de turisme 
sostenible, poden generar un 
marc d’oportunitats innovadores 
per a les empreses turístiques 
del territori al finalitzar l’actual 
crisi sanitària. Per tal d’aprofitar 
aquest potencial i donar suport 
a l’ocupació vinculada a les acti-
vitats del turisme d’observació 
de la fauna salvatge, el Consell 
Comarcal del Pallars Jussà ha 
executat en els darrers dos anys, 
dos projectes finançats pel Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) en el marc del projecte Tre-

ball a les 7 comarques”.
El primer dels projectes es va 

centrar en la Reserva Nacional de 
Caça de Boumort, coneguda per 
activitats com la brama del cérvol 
i l’observació d’ocells carronyai-
res, i el següent any es va ampliar 
el projecte al conjunt del Pallars 
Jussà on es va explorar la creació 

El Jussà aposta per fomentar 
el turisme sostenible per fer 
front a la crisi del coronavirus
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d’una marca turística especialitza-
da en l’àmbit del Prepirineu.

Ambdós projectes han inclòs, 
entre altres, accions com l’asses-
sorament individualitzat per a 
empreses i professionals, sessi-
ons de formació i interpretació
del patrimoni, jornades i anàlisi 
de productes mitjançant tècni-

ques innovadores, etc. Alhora, 
s’ha creat una pàgina web espe-
cífica per a aquelles persones que 
tinguin interès en desenvolupar 
l’activitat laboral en aquest seg-
ment turístic, on s’hi destaca una 
guia de l’execució de productes 
d’observació de fauna i un catàleg 
d’oportunitats de finançament. 

El Consell 
Comarcal ha 
realitzat dos 

projectes
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Alcarràs activa un pla 
de mesures preventives 
per acollir els gairebé 
6.000 temporers a l’estiu
El consistori habilita 100 places per si 
hi ha empleats afectats pel Covid-19
L’Ajuntament d’Alcarràs ha 
posat en marxa un pla de 
mesures per garantir que 
l’acolliment de les prop de 
6.000 persones que arriben 
al municipi per treballar 
a la campanya de la fruita 
es desenvolupa amb total 
seguretat.

Alcarràs
ACN
El consistori vol que hi hagi un 
equilibri entre les necessitats dels 
productors i les restriccions a les 
quals obliga l’emergència sani-
tària pel coronavirus. Així, l’Ajun-
tament d’Alcarràs ha habilitat un 
centenar de places per tal d’aï-
llar, si fos necessari, temporers 
que puguin presentar una simp-
tomatologia compatible amb la 
covid-19 durant la campanya. 
Per això, s’ha proveït del material 
sanitari i de prevenció necessari 
i també activarà una campanya 
informativa amb cartells en dife-
rents idiomes en punts estratè-
gics de la població. El consistori 
va fer una crida als governs es-
panyol i català i a les ONG perquè 
col·laborin cedint equips, consu-
mibles i personal per al funcio-
nament dels allotjaments per a 
temporers que s’han habilitat.
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La Paeria fa efectiu 
el refinançament 
amb CaixaBank del 
deute de l’EMU

Eurofund celebra 
l’acord de la Paeria 
i promotors privats 
per fer inversions

Agricultura 
comprarà fruita  
per valor de 4 
milions d’euros

La Paeria va formalitzar ahir el 
crèdit per refinançar l’Empresa 
Municipal d’Urbanisme (EMU) 
amb CaixaBank, un acord que 
permet la reestructuració del 
deute, facilitant l’amortització 
dels compromisos adquirits i 
mantenint les polítiques socials 
d’habitatge de la Paeria, ja que 
es genera un estalvi global de 
3,3 milions d’euros per aquest 
exercici. El refinançament de 42 
milions d’euros comporta uns 
interessos més avantatjosos i 
un allargament de terminis què 
redueix substancialment les 
quotes de crèdits que es paga-
ven fins ara. Es genera un estal-
vi global de 3.096.000 euros en 
interessos, es redueix la càrre-
ga financera anual i la injecció 
econòmica de la Paeria.

Unió de Pagesos celebra que 
molts dels ajuntaments que 
havien impedit els mercats 
d’aliments a l’aire lliure d’afo-
rament inferior a 1.000 per-
sones han rectificat i han tor-
nat a posar-los en marxa tal 
com funcionaven abans del 
confinament o han buscat al-
ternatives similars. 

Les darreres rectificacions 
han estat les dels consistoris 
lleidatans d’Oliana, Organyà i 
Bellver de Cerdanya. Així, se 
sumen a la majoria de capi-
tals de comarca de la demar-
cació de Lleida que mante-
nen els mercats d’aliments a 
l’aire lliure com ara Balaguer, 
Tàrrega i Tremp.

Eurofund Group va celebrar 
ahir l’acord que l’Ajuntament 
de Lleida ha aprovat en comis-
sió amb promotors privats per 
executar millores viàries al ba-
rri de Cappont. En un comuni-
cat, l’empresa diu que es tracta 
d’una col·laboració entre la ini-
ciativa pública i la privada que 
va en la mateixa línia de la que 
proposa des de fa mesos Euro-
fund a la Paeria per tirar enda-
vant el parc comercial i d’oci a 
Torre Salses. Aquesta col·labo-
ració és avui una de les fórmu-
les més adequades per tirar en-
davant projectes positius per a 
la ciutat perquè tothom hi surt
guanyant, especialment els llei-
datans, i per construir conjun-
tament una Lleida millor, se-
gons Eurofund..

El Govern està preparant una 
compra de productes frescos 
a petits productors amb difi-
cultats d’accés a les cadenes 
de distribució i comercialit-
zació per valor de 4 milions 
d’euros. La compra d’aquests 
productes peribles anirà 
adreçada al Banc d’Aliments, 
atesa la creixent demanda 
d’aquestes setmanes arran 
de la crisi social i econòmica 
provocada pel coronavirus. 
La consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, Teresa Jordà, va remar-
car al Parlament que, un cop 
garantit el proveïment d’ali-
ments, una de les prioritats 
de la conselleria ha estat des 
del primer moment ajudar 
els sectors “més vulnerables”.

El sindicat CCOO va denunciar 
que la manca de consens sobre 
les mesures de seguretat en la 
campanya agrícola d’enguany 
generarà conflictes laborals i 
socials. En aquest sentit, el sin-
dicat va lamentar que fa setma-
nes que en les reunions amb 
les patronals agrícoles i l’Ad-
ministració, estan demanant 
que s’acordi un protocol i per 
això van instar al Govern a as-

sumir responsabilitats. Segons 
CCOO, la patronal vol tirar en-
davant la campanya de la fruita 
sense garantir la seguretat dels 
temporers, cosa que pot posar 
en risc la salut públic i per això 
han rebutjat frontalment bona 
part de les mesures proposa-
des perquè diuen estar “molt 
per sota de les recomanacions” 
decretades en l’estat d’alarma 
sanitària.

CCOO alerta de conflictes 
per la manca de consens 

Bellver, Oliana 
i Organyà 
recuperen el 
seu mercat
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El consistori usarà 
eines telemàtiques 
en la Mesa de 
Contractació
La Mesa de Contractació del 
Servei de Mediació i Assistèn-
cia de la cobertura de riscos 
de l’Ajuntament de Lleida es va 
reunir ahir. Un dels acords que 
es van adoptar és continuar la 
tramitació dels contractes, que 
resten pendents, a través de les 
eines tecnològiques, ja que fins 
ara les Meses de Contractació 
de la Paeria eren de caràcter 
presencial. 

La comunitat musulmana de Llei-
da va començar ahir un Ramadà 
ben especial, en què l’estat d’alar-
ma sanitari obliga al col·lectiu a 
celebrar-ho individualmente des 
de casa i sense els tradicionals 
trencaments de dejuni comunita-
ris ni oracions en grup pel bé co-
mú de tothom. 

El president de l’Associació 
Cultural Àrab Atlas de Lleida, 
Omar Charah, va dir que “la salut 

és prioritària i, per tant, ens hem  
de quedar a casa per respectar el 
confinament decretat per les au-
toritats”. Charah espera que “du-
rant aquest mes la situació millori 
i que el Govern pugui flexibilitzar 
l’estat d’alarma, encara que sóc 
partidari de mantenir el res a casa 
fins que no existeixi cap risc per a 
la salut”. “Ja arribaran temps mi-
llors en què tots els fidels, fins i 
tot d’altres religions, puguin com-

partir les oracions en les seves 
respectives comunitats”. 

D’altra banda, d’aquí a un mes 
tampoc no es podrà fer la pre-
gària final col·lectiva. El Ramadà 
és el mes de dejuni dels fidels de 
l’Islam i dura entre 29 i 30 dies, 
segons el calendari lunar.

El Departament de Justícia, 
a través de la Direcció General 
d’Afers Religiosos, va fer arribar 
aquesta setmana als ajuntaments 

“La salut és prioritària i ens hem de 
quedar a casa pel Ramadà”, diu Atlas

un document amb informació i 
preguntes freqüents sobre el Ra-
madà en temps de coronavirus. 
No es poden habilitar espais pú-
blics per a celebracions col·lecti-
ves i la ruptura del dejuni s’ha de 
fer al propi domicili. El lliurament 
d’aliments s’ha de fer extremant 
les mesures de seguretat i en 
coordinació amb els serveis mu-
nicipals. 

Justícia també va fer una ron-
da de contactes amb represen-
tants de les comunitats religioses 
per comptar amb la seva col·la-
boració per conscienciar tots els 
ciutadans per tal que respectin 
les normatives..
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