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SEGRE 
Dilluns, 8 de mar~ del2021 ES NOTICIA 1 3 

Avui se celebra el Dia Internacional de la Dona Treballadora, que coincideix amb el primer any de la pandemia de 
la Covid-19, una crisi sanitaria, social i economica que, malgrat ser global, ha castigat especialment les dones. A tall 
d'exemple, només a Lleida, en tot just un any, 8.324 dones han passat a engrossir les xifres de l'atur o estan en un ERTO . . ............................................................ . ......................................................... .. .. ...................................................................................................... . 

S DE MAR~ ECONOMIA 1 SOCIETAT 

Sis de cada deu vídimes laborals de 
la crisi són dones, aturades o en ERTO 
A Lleida, més de 8.300 i representen el 52% dels nous desocupats en un any 

J. MARTfNEZ/L. GARCfA 
1 LLEIDA 1 La crisi provocada pel 
coronavirus, de la qual complim 
un any, ha castigat tots els sec
tors economics a nivell global, 
pero en el cas de Lleida espe
cialment el sector serveis, amb 
comer~, turisme i hostaleria al 
capdavant, tres subsectors que 
tradicionalment han estat un 
nínxol de l'ocupació femenina. 
Aixo s'ha tradui:t en una sagnia 
per a la dona en termes d'atur, 
ja que si en aquests últims dot
ze mesos Lleida ha vist com 
es disparava la xifra de parats 
en 6.490 persones més, fins a 
arribar als 27.605, la meitat 
d'aquests nous soHicitants de 
feina són dones, ni més ni menys 
que un total de 3.354. Un au
tentic castig en termes laborals 
que pren més for~a un día com 
el d'avui, el 8 de mar~, Dia de 
la Dona Treballadora. 

Pero no acaba aquí aquest 
problema. A aquest atur feme
ní disparat hi cal sumar que 
el nombre de dones afectarles 
per un expedient de regulació 
temporal d'ocupació (ERTO) el 
mes de febrer a Lleida assolia 
les 4.009 persones, el58,4 per 
cent del total (6.862), s~gons el 
ministeri de Treball. Es a dir, 
8.324 dones s'han inscrita l'atur 
en un any o han estat afectad es 
per un ERTO, el 57% del total 
a Lleida. 

Enquesta 
D'altra banda, l'Enquesta 

de Població Activa (EPA) del 
quart trimestre del 2020 situa 

TELETREBALL 

El teletreball incrementa la 
pressió sobre les dones al 
coincidir amb les tasques 
de casa, família i fills 

en un 46,5 per cent la població 
femenina ocupada, un punt més 
que l'any anterior, un increment 
que, malgrat semblar positiu, 
per a CCOO de Lleida és a cau
sa de l"'important descens del 
nombre d'homes ocupats, que 
han incrementat el percentat
ge de població a l'atur, i no pel 
creixement del nombre de dones 
ocuparles". Així mateix, les do
nes suposen el 39,6 per cent de 
la població aturada quan un any 
abans representaven el57,5. A 
més, la taxa d'activitat femeni
na a la demarcació de Lleida en 
aquest període era gairebé nou 
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PARADES 

L'atur femení suposa el 54,7 per 
cent de l'atur total a la província 
de Lleida, segons les dades del 
ministeri de Treball. 

ATURADES MÉS EN UN ANY 

Des de l'inici de la pandemia 
del coronavirus, l'atur femení 
ha augmentat en més de 3.500 
persones. 

DONES EN ERTO 

Al febrer, les dones en un expedi
ent de regulació d'ocupació tem
poral (ERTO) a Lleida suposaven el 
58,4% del total 

El comer~, amb l'hostaleria i el turisme, és un deis sectors amb més taxa d'ocupació femenina. 

punts inferior a la deis homes, 
mentre que l'any 2019 era de 
set punts. Pero la taxa d'atur de 
les dones era del9,5%, gairebé 
tres punts per sota que la dels 
homes, una xifra positiva pero 
que s'explica "pel creixement 
més elevat de la inactivitat de 
les dones o pel desistiment a in
corporar-se al mercat laboral, 
potser perla Covid-19", segons 
ccoo. 

Quant a la durada de l'atur, 
les dones se situen davant dels 
homes en el de llarga durada, 
són el 70 per cent a la franja d'1 
a 2 anys i representen gairebé el 
63 ~ cent del total de pararles 
de més de dos anys. A més, per 
al sindicat, l'auge del teletreball 
no ha significat en gaires casos 
un alleujament, "sinó una situ
ació més esclavitzant", ates que 
al pes de les cures de la casa se 
suma la dels fills o bé de perso
nes dependents. 

La bretxa salarial a Lleida amb 
els homes supera el15 per cent 
• Les treballadores lleida
tanes cobren, de mitjana, un 
15,48 per cent menys que 
els bornes a la província de 
Lleida, segons !'estadística de 
l'Agencia Tributaria del2019, 
últim any amb estadístiques 
disponibles. Durant aquell 
any, les dones van cobrar a 
Lleida un salari mitja anual 
de 17.541 euros, mentre que 
en el cas deis homes va ser 
de 20.754 euros, la qual cosa 
representa una diferencia de 
3.213 euros. 

Per trams salaríais, pel que 
fa a les dones, el més nom
brós va ser el que va entre 
O i 0,5 salaris mínim inter
professionals (SMI), amb 
21.310 treballadores i el d'1 

i 1,5 SMI, amb 20.348 dones, 
mentre que entre els homes 
va ser a les forquilles d'entre 
1 i 1,5 salaris mínims, amb 
23.697 homes i d'entre 1,5 i 
2 amb 33.488 treballadors, 
respectivament. 

A més, segons CCOO, 
l'any 2019 les lleidatanes 
també van percebre de mit
jana anual157 euros menys 
(-5%) de prestació d'atur 
que els homes. En el cas de 
la pensió, la bretxa va ser 
del-23,32%, jaque la pensió 
mitjana anual era de 12.839 
euros, en el cas de les dones, i 
de 16.740 en els homes. Unes 
darles que, el 2020, podrien 
empitjorar i augmentar la 
bretxa. 

VIOLENCIA 

Més de 1.100 víctimes 
el2020 a Lleida 
• Els Mossos d'Esquadra van 
atendre l'any passat un total de 
1.11911eidatanes víctimes de vi
olimcia masclista. El 2020 es va 
produir un augment de les de
núncies per violencia masclis
ta en l'ambit familiar, amb 182 
denúncies davant de les 159 del 
2019. Un augment que fonts 
policials atribueixen al confi
nament perla Covid-19. D'altra 
banda, les denúncies per vio
lencia masclista en l'ambit de la 
parella van registrar un lleuger 
descens l'any passat a causa de 
les restriccions i es van compta
bilitzar 830 casos a la província. 
Paral·lelament es van denunci
ar un total de 143 delictes se
xuals, la majoria per abusos i 
agressions. 

CONCILIACIÓ 

La cura deis fills, 
pera les dones 

• Nou de cada deu excedenci
es pera la cura de fills i famili
ars són de dones, segons dades 
de la Paeria presentarles fa uns 
dies. Un estudi que revela que 
el 73% de les llars monopa
rentals de la ciutat tenien una 
dona com a cap de família. La 
desigualtat per poder conci
liar vida laboral i familiar s'ha 
agreujat per culpa de la pande
mia, ja que les dones han estat 
les que han dedicat més temps 
a la cura de la família durant el 
confinament. 

AVORTAMENT 

Un dret que avan~a a 
Ponent i el Pirineu 

• L'Hospital del Pallars ja pot 
practicar interrupcions volun
taries de l'embaras per la via 
farmacologica, i és així el pri
mer centre de la regió sanitaria 
de I'Ait Pirineu i Aran que ofe
reix aquest servei. A més, Salut 
esta treballant amb dos clíni
ques privades de Lleida ciutat 
perque les lleidatanes que vul
guin avortar entre la setmana 
9 i la 14 de gestació no hagin 
de despla~ar-se a Barcelona o 
Tarragona. 
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TURISME EQUIPAMENTS 

-Successos. Detingut per circular a 160 
quilometres per hora pel centre de Lleida. 

Religió. Sense processons de Setmana Santa 
a Catalunya per segon any consecutiu. 

137 

El primer grup de visitants de la temporada, ah ir a les botigues museu de Salas de Pallars. lmatges deis turistes als establiments. 

Salas de Pallars obre les botigues museu 
Un grup de velns del Pallars Jussa estrena la temporada i viatja al passat als establiments histories 
11 En una campanya en la qual s'aplicaran de nou totes les mesures per la Covid 

X.R. 
1 SALAS DE PALLARS 1 Les botigues 
museu de Salas de Pallars van 
rebre ahir els primers clients 
de la temporada. De la mateixa 
manera que durant la campa
nya del2020, s'apliquen totes 
les mesures de seguretat per 
prevenir possibles contagis de 
corona virus. 

D'aquesta manera, el pri
mer grup de visitants que van 
poder disfrutar d'un viatge al 

passat als establiments histo
ries d'aquest municipi va ser 
nou persones del Pallars Jussa, 
ates que les restriccions de la 
Generalitat que estan en vigor 
actualment a causa de la crisi 
sanitaria generada per la Co
vid-19limiten la mobilitat en 
l'ambit comarcal. 

L'alcalde de Salas, Francesc 
Borrell, va assenyalar que en 
!'anterior temporada, que va 
acabar a fínals de desembre, 

La infermera Ana Ruiz va anunciar la millor pel·lícula, ' Las niñas'. 

ja es van posar en marxa to 
tes les mesures necessaries per 
fer front a la pandemia. A més, 
Borrell va apuntar que !'actual 

ATRACTIU TUR(STIC 

Les botigues museu 
de Salas són un deis 
principals reclams 
turístics del Pallars Jussa 

CINE PREMIS 

campan ya va comen~ar dimarts 
passat, si bé fins ahir no van te
nir el primer grup. 

Les botigues historiques de 
Salas de Pallars són un deis 
principals atractius turístics del 
Pallars Jussa i és un deis espais 
més visitats. Ofereixen al visi
tant la possibitítat de coneixer 
com eren antigament els esta
bliments comercials. Els turis
tes poden visitar en aquesta 
localitat l'estanc, la farmacia, 

la barbería, la mercería i perfu
mería, la botiga d'ultramarins, 
la impremta, el quiosc i el cafe. 
Es tracta d'espais que estan cui
dats fins en el més mínim detall, 
en els quals el turista pot viatjar 
fins a una altra epoca a través 
de les visites guiarles que s'ofe
reixen pels diferents locals que 
s'han recreat en aquesta pobla
ció. L'objectiu d'aquest museu 
és divulgar la historia de l'antic 
comer~. 

Expedient pels comentaris masclistes 
en la retransmissió de RTVE deis Goya 
1 MADRID 1 RTVE va demanar ahir 
disculpes i va obrir un expedi
.ent informatiu pels comentaris 
d"'índole masclista" que es van 
escoltar pel seu perfil de Face
book durant la retransmissió 
de la catifa roja de la gala deis 
Premís Goya, celebrada dissab
te a Malaga, que la corporació 
va condemnar "profundament". 
Els comentaris es van sentir a 
través de l'audio ambient, en 
concret la camera vuit, situada 
a !'exterior del teatre. "Aques-

ta es diu Marta Nieto i, et die 
una cosa, és la més bona de to
tes perque les altres eren totes 
esqueletillos. Només la Nathy 
Peluso i una que semblava un 
putot, plena de tatuatges, que jo 
die no sé d'on !'han tret, aques
ta. Aquesta segur que cobra, 
pero puta, puta segur. Quines 
pintes, macho", es va poder 
sentir a !'audio. L'incident es 
va viralitzar a les xarxes i ahir 
fins i tot el PP va criticar "un 
nou escando! protagonitzat per 

RTVE". L'entrega deis Goya, 
amb una quota de pantalla del 
15,6 % i 2.482.000 espectadors 
d'audiencia mitjana, va ser la 
gala menys vista deis últims 15 
anys. La gran triomfadora va 
ser Las niñas, opera prima de 
la saragossana Pilar Palomero, 
amb escenes rodades l'estiu del 
2019 a Gimenells. Guardona
da també pel guió i la direcció 
novella, va destacar que "en 
l'actualitat hi ha moltes dones 
dirigint i preparant-se". 
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