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La majoria de centrals 
fructícoles seguiran el 
programa de cribratges 
MARfA MOLINA 
1 LLEIDA 1 El president d'Afrucat, 
Francesc Torres, va indicar ah ir 
que esta conven~ut que la gran 
majoria de les centrals fructíco
les associades, gairebé un cente
nar, participaran en el programa 
de cribratges promoguts perSa
lut entre el3 i el21 de maig per 
obtenir una imatge precisa de 
la situació epidemiológica del 
sector a l'inici de la campanya. 
Va assenyalar que la setmana 
passada ja van participar qua
ranta-vuit firmes associades en 
la reunió telematica amb Salut 
per preparar el pla pilot de cri
bratges amb PCR d'automos
tra que es posaran en marxa en 
els propers dies a les empreses 
fructícoles. A falta de vacunes, 
servira com a pla de prevenció 
i permetra una reacció rapida i 
focalitzada. 

Torres va indicar que la majo
ría de les centrals ja han comen
~at a treballar en la prevenció 
de contagis, tant respecte a la 
distribució de mascaretes com 
separació d'espais amb panta-

lles, controls de seguretat i des
infecció. "Ja tenim el protocol 
creat i posat en practica l'any 
passat. A més, a les instaUaci
ons l'índex de contagis és baix 
perque els examens són conti
nus i la reacció, rapida." 

Salut java anunciar a mitjans 
de mar~ cribratges massius i va
cunació al Baix Segre segons les 
pautes marcarles per la conse
lleria pera les franges d'edat. De 
fet, ja es vacuna en el punt fixat 
per a aquesta zona a les Escoles 
V elles d'Alcarras. Els cribratges 
es faran seriats cada quinze di
es, així com altres punts on hi 
hagi brots. 

La conselleria també ha co
men~at a fer reunions amb els 
agricultors del Baix Segre per 
exposar el seu dispositiu de pre
venció durant la campanya de 
la fruita d'aquest any. 

Mentrestant, els ajuntaments 
ja han comen~at a habilitar ins
taHacions per acollir temporers 
i a'illar contagis i contactes de 
cara als propers mesos de la 
campan ya. 

Alberg preparat per r_ebre els temporers a Alcarras. 

LLEIDA 1 COMARQUES 

Dos ve'ins de la Mario la, en el cribratge amb proves PCR realitzat ah ir. 
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Proves a la Mariola a 136 ve·l·ns 
després de 130 casos actius 
"Cal actuar" si hi ha símptomes 11 PCR negatives als cribratges 
de Mollerussa i els Omellons tot i l'alta incidencia del virus 

M. MARQUES 1M. MOLINA 
1 LLEIDA 1 Un total de 136 ve'ins 
del barri de la Mario la de Llei
da van acudir ahir al cribrat
ge que va fer el departament 
de Salut per detectar casos de 
Covid davant de la detecció de 
brots entre famílies en aquest 
barrí, un deis que tenen la in
cidencia més alta del virus. En 
concret, !'última setmana es 
van registrar 63 contagis i en 
!'anterior, 66, de forma que hi 
ha 129 casos actius registrats 
en els últims 14 dies. 

Alllarg del matí, !'afluencia 
a la carpa insta Hada a la pla~a 

Barcelona va ser baixa i diver
sos ve'ins ho van atribuir a la 
negativa de voler complir amb 
les quarantenes. "No podem 
obligar la gent que es faci una 
pro va, pero cal fer una crida a 
la prudencia a aquelles perso
nes que tinguin símptomes o 
siguin contactes estrets de po
sitius per evitar posar en perill 
la vida dels altres", va manifes
tar el president de l'associació 
de ve'ins de la)llariola, Víctor 
Ruiz. Va dir que "cal ser con
seqüents i no prendre's el virus 
comuna broma" i va demanar 
"no criminalitzar els que tin-

guin la Covid". Ruiz va agrair 
a Salut i a les administracions 
implicarles a fer el cribratge, 
"com també a les persones que 
hi han acudit". 

D'altra banda, al cribratge 
que es va fer dissabte passat a 
Mollerussa van anar 181 per
sones i no va sortir cap positiu, 
malgrat que té un risc de rebrot 
de 1.016 punts després de de
tectar-se més de 150 casos en 
dos setmanes. 

A més, tampoc ha donat 
positiu cap veí deis Omellons, 
segons va explicar !'alcalde, 
Jordi Gaya. 

Tremp, entre els 20 municipis catalans 
amb més taxa de mortalitat per Covid · 
REDACCIÓ 
1 LLEIDAI Tremp és un deis vint 
municipis catalans amb una ma
jor taxa de mortalitat perla Co
vid. En concret, segons les dades 
publicarles ahir per El Perió
dico, a la capital del Jussa han 
mort un 13,13% de les persones 
que han contret el coronavirus 
des de l'inici de la crisi sanita
ria. Val a recordar que la loca
litat va registrar un greu brot 
de coronavirus a la residencia 
Fiella, on es van encomanar la 
practica totalitat deis usuaris i 
van morir 61 avis. 

No obstant, deu poblacions 
més superen la taxa de letalitat 
de Tremp. En aquest sentit, el 

percentatge de morts més elevat 
és el de Vilalba Sasserra (Valles 
Oriental), amb un 21,74%, on 
també hi va haver un focus al 
geriatric. 

De fet, a la gran majoria dels 
vint municipis catalans que os
tenten els índexs de mortalitat 
més elevats s'han registrat brots 

SENSE DEFUNCIONS 

Rosselló, el Pala u, Naut 
Aran, Artesa de Lleida 
i Corbins no han 
registrat cap mort 

de coronavirus a les seues resi
dencies per a la tercera edat. 

Mentrestant, deu dels mu
nicipis amb més població de 
Catalunya concentren el 47% 
deis morts per Covid des que 
va comen~ar la pandemia. En
tre aquests es troben Barcelo
na, que encap~ala el ranquing 
amb 6.470 defuncions fins al12 
d'abril, i Lleida ciutat, en nove
na posició amb 273 traspassats. 

Per la seua part, un total 
de 324 localitats no han re
gistrat fins ara ni un sol mort 
per Covid. Aquest és el cas de 
Rosselló, el Palau d'Anglesola, 
Naut Aran, Artesa de Lleida i 
Corbins. lmatge d'arxiu de la residencia de Tremp, on hi va haver 61 morts per coronavirus. 
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COMADQ lUES Obres a la carretera de Lles que dona Malestar ve"lnal perla marxa de 
~ · accés a les pistes d'esquí nordic. pediatres del centre de Salut de Fraga. 
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AJÚNTAMENTS RECAPTACIÓ 

Els municipis de I'AP-2 s'uneixen per exigir 
compensacions per la perdua de 1'181 
Impulsen des de Lleida un lobby d'ajuntarnents per evitar una rninva e11: els seus ingresos 11 Cobren 1,3 

11Ions de la concesstonaria pel pas de 60 km d'autopista i la concessió acaba el31 d'agost 

H.C. 
ILLEIDA 1 Els setze ajuntaments 
del Segria i les Garrigues afec
tats perla minva d'ingressos que 
su posara deixar de cobrar l'IBI 
per l'eliminació del peatge de 
}'autopista AP-2 1'1 de setem
bre van acordar ahir unir-se per 
reclamar conjuntament com
pensacions a l'Estat. El Govern 
central ja va avan~ar que una 
vegada que la concessionaria 
Abertis torni !'autopista a l'Ad
ministració central al finalitzar 
la concessió no preveu pagar 
l'Impost de Béns Immobles dels 
215 quilometres de !'autopista 
de la Mediterrania entre Alfa
jarín i el Vendrell ni els altres 
més de 200 de l'AP-7. En el cas 
de Lleida, són més de 60 quilo
metres que suposaven fins ara 
1,3 milions d'euros d'ingressos 
anuals per als setze municipis. 
Aquest 2021 sera l'últim exerci
ci que cobrin, i ho faran només 
parcialment (des del gener fins 
a l'agost). 

ITMAR FABREGAT 

Castelldans i 
I'Aibi, els més 
afectats pel final 
del peatge 

L'alcaldessa d'Aitona, Ro
sa Pujol, va avan~ar ahir que 
constituiran una associació de 
municipis afectats perla perdua 
d'ingressos "de fins un 20% del 
total, en algun cas". Va afegir 
que demanaran un informe ju
rídic per analitzar les opcions 
per reclamar compensacions i 
va dir que es reuniran de nou 
en dos setmanes. L'associació 
d'afectats s'impulsa des de Llei
da pero esta o berta a la resta de 
municipis afectats a Catalunya. 
L'ajuntament de la capital va as
senyalar en un comunicat que 
es convidara a formar part de 

El peatge de I'AP-2 a Lleida. L'autopista ere u a setze municipis del Segria i les Garrigues. 

• L'Albi i Castelldans , 
amb 7,526 i 7,431 quilo
metres d'autopista en els 
seus termes municipals, 
són els ajuntaments més 
afectats, ja que actual
ment ingressen per l'IBI 
del'AP-2 prop de 16-o.ooo 
euros a l'any. Els seguei
xen les Borges (146.485 
euros); Soses (126.552 
euros); Torres de Segre 
(118.208 euros); Aitona 
(76.024 euros); Vinaixa 
(75.560 euros); Artesa 
de Lleida (63.507 euros); · 
Tarrés (54.700 euros); Al
fés (49.208 euros); Lleida 
(47.283 euros); Albatar
rec (47.283 euws); June
da (46.819 euros); Pui
gverd de Lleida (37.548 
euros); Sudanell (32.449 
euros) i Montoliu de Llei
da (25.959 euros). A rnés, 
La concessionaria paga 
IBI perles arees de servei 
d'Alfés (29.269 euros) i les 
Borges Blanques (6.727 
euros). 

POLÍTICA INSTITUCIONS 

ASSOCIACIÓ OBERTA 

Convidaran un centenar 
de consistoris catalans a 
unir-se a la reclamació 
per diverses autopistes 

l'associació a un centenar més 
d'ajuntaments, tant de l'AP-2 
com de l'AP-7 i d'altres auto
pistes de peatge propietat de 
la Generalitat situades a l'area 
metropolitana. La Paeria va dir 

El PSC proposa una edil de 
Balaguer com a senadora 
ILLEIDA 1 El grup socialista al Par
lament acordara avui propasar 
Lorena González, regidora del 
PSC a l'ajuntament de Balaguer 
i primera secretaria del partit a 
la capital de la Noguera, com 
a senadora de designació au
tonomica. González també és 
membre de l'executiva de la fe
dera ció a Lleida. 

Els resultats de les eleccions 
del 14 de febrer es van saldar 
amb un empat en escons entre 
elPSCiERC. 

Junts va quedar en tercer lloc. 
Amb aquestes dades, el PSC 
pot propasar tres candidats a 
senador; ERC tres més, i Junts, 
dos, segons fonts consultarles. 
La proposta socialista incloura 
González i també Manel de la 
Vega, ja designat senador pel 
Parlament el2019; i Antoni Po
veda, alcalde de Sant Joan Des
pí. González va ser de número 
5 de la llista del PSC a Lleida, 
que va aconseguir tres escons a 
la cambra catalana. 

també que en dos setmanes de
batran les mesures i les accions 
poli tiques que portaran a terme 
davant del Govern cent ral i la 
Generalitat per complir el seu 
objectiu. 

L'alcaldessa d'Aitona va des
cartar que l'Estat s'avingui a pa
gar cap mena d'impost, pero va 
dir que podrien obten ir com
pensacions com les que el Go
vern central va habilitar després 
de la reforma de l'Impost d'Ac
tivitats Economiques el2003, 
quan van deixar de pagar-lo les 

empreses que facturen menys 
d'un milió d'euros a l'any. 

Desdel2017 
L'IBI de l'AP-2 és, de fet, un 

bé immoble de característiques 
especials (BICE) i la concessi
onaria Abertis el paga des del 
2017, quan va deixar d'apli
car-se una bonificació histori
ca sobre l'imp~t del95%. An
teriorment només s'abonava el 
5% de l'impost i els ajuntaments 
reclamaven cobrar la totalitat 
des de feia anys. 

ENERGIA INSTAL·LACIONS 

El ministeri de Trans
ports ja va a nunciar fa 
unes setmanes que no pre
veía abonar l'IBI. L'Estat 
esta exempt d'aquest pa
gament en bona part dels 
béns de que és titular. 

Demanen -al Jussa una consulta pública 
per decidir on instal·lar centrals solars 
E. FARNELL 
1 TREMP 1 La plataforma unitaria 
contra !'autopista electrica al 
Pallars demanara al consell del 
Jussa que es dugui a terme una 
consulta popular a la comarca 
per decidir on instal·lar les cen
trals solars. Defensa que siguin 
els municipis els que escullin el 
lloc per col·locar panells solars 
i que es preservin els sois agrí
coles. L'entitat va aprovar su
mar-se a les accions de protesta 
contra el nou model d'energia 

que es vol implantar, coincidint 
amb l'allau de projectes que hi 
ha al Jussa, amb quinze cen
trals solars. 

Precisament, el ple del con
sell d'alcaldes del Jussa pre
veu debatre avui la instaHació 
d'aquests projectes. El presi
dent i alcalde de Sant Esteve 
de la Sarga, Jordi Navarra, va 
apuntar que els ajuntaments 
han de tenir més pes per de
cidir sobre la instaHació i no 
només dependre de la pone-

cia d'energies renovables de la 
Generalitat. El Jussa prepara 
una regulaci~ comuna pera les 
centrals. 

D'altra banda, l 'associació 
de micropobles de Catalunya 
ha convocat per al proper día 
2 de maig una concentració a 
Barcelona per exigir canvis 
en el model actual de transi
ció energetica, que facilita la 
instal-lació de grans centrals 
i relega els ajuntaments a un 
paper secundari. 
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SERVEIS TECNOLOGIA · 

VeYns de la Noguera 
• aconsegue1xen una 

antena wifi en 5 pobles 
E. FARNELL 
1 VILANOVA DE L'AGUDA 1 L'asso
ciació de ve'ins de Ribelles, 
a Vilanova de l'Aguda, ha 
aconseguit la instal·lació 
d'una antena de recepció wi
fi que donara servei als cinc 
nuclis del municipi: Alzina, 
Ribelles, Guardiola, Vilal
ta i Vilanova de l'Aguda. La 
mala connexió d'internet i de 
cobertura mobil al municipi 
durant anys va portar l'en
titat a buscar una alternati
va per assegurar el servei a 
tots els nuclis. Van propasar 
al consistori la possibilitat 
d'instal·lar una antena al 
nucli de l'Alzina a través de 
!'operadora BonArea Tele-

com. El president de l'enti
tat, Josep Lluís Gallifa, va 
explicar que divendres pas
sat ja es va instaHar l'antena i 
aquesta setmana, la connexió 
electrica. En uns deu dies ja 
disposaran d'internet amb 
les mateixes prestacions de 
la banda ampla. 

Perla seua part, l'alcaldes
sa de Vilanova de !'Aguda, 
Montserrat Pornells, va afe
gir que el consistori ha tre
ballat la proposta de l'entitat 
i la companyia perque sigui 
una realitat i de moment a 
Ribelles ja hi ha 17 usuaris i 
es preveu superar els 40 en
tre els diferents pobles del 
municipi. 

Nova protesta contra la rotonda de Tremp 

1 TREMP 1 Ve'ins de Tremp van tornar a protestar ahir al matí 
contra la rotonda prevista a la travessia de la C-13, unes 
obres que du a terme la Generalitat i queja han coment;at. 
L'alcaldessa, Pilar Cases, va recordar que el projecte depen 
del Govern i que l'objectiu és reduir la sinistralitat. Va asse
nyalar que s'han celebrat dos ·encontres amb els ve'ins i va 
apuntar que "ens reunirem les vegades que convingui". Val 
a recordar que dijous un veí de Tremp es va estirar sobre la 
calt;ada com a rebuig al projecte. 

Amplien la recollida de roba a la Noguera 
1 LLEIDA 1 La Noguera posa un marxa un servei de recollida de 
roba als municipis de més de 300 habitants que no disposin 
de diposits específics. En els de menys de 300 es fara un 
recollida porta a porta dos vegades a l'any. 

Lonely Planet impulsa una guia turísica del Pirineu 
1 LLEIDA 1 Lonely Planet, una de les editores de guies de viat
ges al món, ha publicat una nova guia sobre el Pirineu en la 
qual reuneix les experiencies i els llocs més autentics de la 
serralada i en que Lleida té un pes destaca t. 

ERC demana millores a la línia de tren de Manresa 
1 LLEIDA 1 La diputada al Congrés per ERC Inés Granollers va 
demanar ahir en la comissió de Seguretat Viaria millares a la 
línia de tren R-12, els trajectes de la qual entre Lleida i Bar
celona tarden prop de 4 hores per recórrer 150 quilometres. 

Campanya per potenciar el comer~ de Mollerussa 
1 MOLLERUSSA 1 Junts per Catalunya a Mollerussa ha iniciat la 
campanya #compraAlTeuMunicipi, per reivindicar el comert; 
local, que afavoreix la consolidació de llocs de treball, i per 
donar suport als autonoms i emprenedors. 

COMARQUES 1 13 1 

EDUCACIÓ PROJECTES 

Almenar retira el concurs de 
la guarderia per les queixes 
Anul·la la licitació i redacta un nou plec de clausules 11 Donara 
més pes al projecte educatiu, com demanaven les famílies 

X.R. 
1 ALMENAR 1 L'ajuntament d'Al
menar ha anul-lat la licitació 
que havia publicat per encar
regar la gestió de l'escola bres
sol Bambarol, que actualment 
té una trentena d'alumnes. 
Aquesta decisió arriba arran 
de les queixes deis pares, que 
demanaven que es danés més 
pes al projecte educatiu en la 
valoració de les ofertes presen
tades. L'alcaldessa, Teresa Ma
lla, va explicar que el concurs 
"es va retirar per treballar-lo 
millar". En aquest sentit, va 
apuntar queja "s'ha redactat 
un nou plec de clausules" i va 
dir que l'Ampa ha aportat pro
postes a l'ajuntament per a la 
seua elaboració. 

Malla va assenyalar que ara 
s'ha assignat una majar pun
tuació al projecte educatiu i 
també s'han concretat al plec 
els horaris del centre. La pri
mera edil va assegurar que la 
documentació ja "s'ha envi
at a l'oposició i a l'Ampa per
que l'estudi'in". Així mateix, 
va avant;ar que l'objectiu és 
tornar a abrir la licitació com 
més aviat millar, ja que la no
va gestió de la llar d'infants ha 
d'estar llesta peral proxim curs 
escolar. 

Perla seua part, fonts de les 
famílies van assenyalar que 
estan "contents que hagin pa
rat el concurs i que ens hagin 
escoltat" i van apuntar que es-

MUNICIPIS CERTAMENS 

Tarrega aposta 
per convertir-se 
en un referent 
de l'educació 
Inaugura la Fira 
Estudies & Treballes 
REDACCIÓ 
1 TARREGAI Tarrega va inaugurar 
ahir la primera edició de la Pi
ra Estudies & Treballes (PET), 
que se celebra de forma virtual 
fins divendres. L'alcaldessa, 
Alba Pijuan, va anunciar que 
l'objectiu de l'ajuntament és 
"convertir Tarrega en un re
ferent educatiu". Pijuan va ex
plicar que el certamen tindra 
continu'itat en proximes edici
ons en format semipresencial 
i incloura més recursos educa
tius i laborals. La conferencia 
inaugural va anar a carrec de 
}'educador i psicoleg Jaume Pu
nes, que va convidar els joves a 
reflexionar sobre el seu futur. 

Els centres educatius i el Ser-

La reunió del passat dia 7 entre l'ajuntament i les famflies. 

REACCIONS 

Familiars celebren 
que "s'hagi parat el 
concurs i que se'ns 
hagi escoltat" 

tan acabant de revisar els nous 
plecs que els han enviat des de 
l'ajuntament. 

A coment;aments de mes les 
famílies van expressar les se
ues queixes per la licitació, ja 
que van assegurar que en els 
criteris per a l'adjudicació de 
la gestió s'atorgava més pes a 
"aspectes economics" que al 

projecte educatiu. També van 
lamentar no haver estat infor
mats sobre el concurs. 

Per aixo, el consistori es va 
reunir amb els pares i mares 
el passat 7 d'abril. Després 
d'aquest encontre, l'ajuntament 
java avant;ar que es!udiarien 
rnillorar alguns aspectes de la 
licitació. Val a recordar que 
llavors Malla va explicar que 
quan va abrir l'escola bressol, 
fa uns setze anys, es va adjudi
car la gestió sense concurs i la 
situació s'havia de regularitzar. 
Per aquesta raó, la van licitar 
per un termini de dos anys, 
prorrogables com a maxim a 
dosmés. 

La conferencia inaugural, a carr~c de !'educador Jaume Funes. 

vei d'Orientació d'Ambit Co
munitari (SOAC) participaran 
en la fira. 

També hi haura tallers, acci
ons formatives de la xarxa na
cional d'Emancipació Juvenil 
i !'Oficina Jove de l'Urgell. En 
el certamen s'oferiran confe
rencies de la Solana, el Servei 
d'Ocupació de Catalunya, el 

Centre de Pormació d'Adults, 
el Grup Alba i el programa 
L'Urgell s'ocupa. Per la seua 
part, Ponent Coopera impar
tira un taller sobre economía 
social i solidaria. Tot plegat 
estara disponible en un espai 
web de la fira, juntament amb 
la guia sobre l'oferta formativa 
i l'ocupació de Tarrega. 
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POBLACIÓ TRAMITS 

El doble de divorcis que unions 
durant la pandemia a Lleida 
Els notaris van tramitar la meitat de matrimonis que el 2019 a la província 

L.GARCfA 
1 LLEIDA 1 En els últims 15 anys, 
des que la llei va donar llum 
verda als notaris a autoritzar 
casaments, els matrimonis sem
pre havien guanyat el terreny 
a les ruptures per la via civil. 
Tanmateix, durant l'any passat, 
amb }'emergencia sanitaria per 
la pandemia de la Covid-19, a 
Catalunya per primera vegada 
es van tramitar més divorcis 
que casaments. En el cas de la 
província de Lleida, les ruptu
res matrimonials formalitzades 
davant de notari van duplicar al 
número de casaments. Concre
tament, segons les dades aporta
des pel CoHegi Notarial de Ca
talunya, durant l'any passat els 
notaris lleidatans van tramitar 
un total de 82 divorcis i separa
cions davant els 39 casaments 
registrats. Encara que les xifres 
de ruptures s'han mantingut es
tables, les de matrimonis han 
patit un descens significatiu, 
amb menys de la meitat de les 
que van ser autoritzades en no
taria el2019, quan van arribar a 
ser 67. Perla seua part i segons 
el Consell General del Poder 
Judicial, els jutjats lleidatans 
van tramitar 813 ruptures ma
trimonials a les comarques llei
datanes, només un 3,4% menys 
que el2019. En aquest sentit cal 
tenir en compte la paralització 
de la Justícia durant els mesos 
de confinament per la Covid. 

EDUCACIÓ VOLUNTARIAT 

LA DADA 

DIVORCIS 1 SEPARACIONS 

Registres davant de la nota
ria a la provincia de Lleida el 
2020, el doble que les xifres de 
casaments. 

CASAMENTS 

Els matrimonis autoritzats pels 
notaris es van desplomar a la 
meitat durant l'emergimcia sa
nitaria a Lleida. 

Quant als casaments, l'INE sols 
aporta dades fins al primer se
mestre del2020, amb un total 
de 275 casaments a la província 
de Lleida entre el gener i el juny 
de l'any passat. Val a destacar 
que el mes d'abril només hi va 
ha ver dos enlla¡;:os i al maig, on
ze. Si es compara amb els ma
teixos mesos del2019, durant la 
pandemia els matrimonis es van 
desplomar més de la meitat a 
causa de les restriccions sanita
ries, que va portar centenars de 
parelles a ajornar els seus plans 
per dir-se el "sí, vull". 

Feminisme i torronaires 
d'Agramunt, tematiques 
deis camps de treball 
Lleida acollira 16 propostes per a 256 joves 

REDACCIÓ 

Vista de !'entrada al Registre Civil de Lleida. 

Les notaries podran autoritzar 
matrimonis a partir de divendres 
• Els notaris podran auto
ritzar els expedients previs 
a la celebració del matrimoni 
sense necessitat d'acudir al 
Registre Civil a partir del30 
d'abril. Segons va informar 
ahir el CoHegi Notarial de 
Catalunya, amb l'atribució 
d'aquesta competencia als 
notaris, a l 'expedient ma
trimonial es determinara el 

velnatge civil deis contraents 
i els ciutadans explicaran 
amb l'assessorament notari
al preví per coneixer el regim 
economicmatrimonial, que a 
Catalunya, per defecte, és la 
separació de béns. Els notaris 
van celebrar aquesta atribu
ció, ja que agilitzara el pro
cés amb totes les garanties 
jurídiques. 

SEGRE 
Dimarts, 27 d'abril del 2021 

CONSUM 

La pandemia 
apuja la despesa 
en tecnología 
1 MADRID 1 E113% dels con
sumidors va incrementar la 
seua despesa en béns tec
nologics de consum durant 
la pandemia, mentre que 
un 59% el va mantenir i un 
28% el va reduir, segons el 
barometre d'Aecoc Shopper
view. Així dones, ei21% deis 
consumidors ha comprat per 
internet dispositius d'infor
matica i telecomunicacions, 
la cinquena categoría amb 
més penetració en e-com
merce, darrere deis produc
tes d'alimentació, d'higiene 
i cura personal, de neteja i 
d'entreteniment. 

SALUT 

Impulsen la 
musicoterapia 
per la leucemia 
1 BARCELONA 1 L' lnstitut de 
Recerca del Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau - IIB 
Sant Pau, l'Escola- Superi
or de Música de Catalunya 
(ESMUC) i la Fundació On
colliga han impulsat un pro
jecte d'investigació sobre la 
musicoterapia per a pacients 
oncohell!atologics i els seus 
cuidadors. Preveuen oferir 
sessions de musicotérapia al 
llarg d'un any, arribant fins 
als 300 pacients amb leuce
mia i 300 cuidadors, inclo
ent-hi familiars i personal 
sanitari. 

1 AGRAMUNTI Una creació artística 
feminista a Montferrer i Castell
bo i un homenatge als mestres 
torronaires d'Agramunt són 
algunes de les tematiques que 
oferiran els 16 camps de tre
ball que organitza aquest estiu 
a Lleida la direcció general de 
Joventut de la Generalitat amb 
256 places pera joves d'entre 
14 i 29 anys. 

Una altra de les novetats és 
una prova pilot que es dura a 
terme a Llavaners (Soriguera) 
on 24 joves d'entre 14 i 17 anys 
de diferents palsos (el primer 
camp de treball internacional 
per a menors d'edat) recupera
ran camins antics a la vall de Si
arb. La coordinadora territorial 
de Joventut ¡1 Lleida, Lourdes 
Ravetllat, va afirmar que la te
matica de les propostes és molt 
diversa i inclou medí ambient, 
arqueología, recuperació del pa
trimoni i cultura, entre d'altres. 

La presentació deis camps de treball pera aquest estiu va ten ir lloc a lsona i a Agramunt. 

SOCIALITZACIÓ 

Defensen els camps 
de treball per "fomentar 
la socialització" deis joves 
en plena pandemia 

Així dones, cinc camps són 
nous perla tematica o pel mu
nicipi que els acull. Es tracta 
de la Sentiu de Sió (neteja de 
trinxeres i refugis de la Guerra 
Civil), l'estany d'Ivars i Vila-sa-

na (creació d'un hose de plantes 
aromatiques i medicinals). Isona 
i Conca Delia (arqueología a la 
ciutat romana d'Aeso), Sant Llo
ren¡; de Morunys (recuperació 
de l'entorn del pont de Vallonga) 
i Montferrer i Castellbo. 

En aquest sentit, la presen-

tació va tenir lloc a la localitat 
d1Agramunt, on l'alcaldessa, 
Sílvia Fernandez, va destacar 
que aquest municipi acollira un 
camp de treball per cinque any 
consecutiu i mi any més fomen
tara la inclusió i la integració, ja 
que es portara a terme junta-

ment ambla fusteria de CalCar
reter del Grup Alba, que atén 
persones amb discapacitat. La 
gestió anira a carrec de Lleure 
Qualia, que liderara 6 camps de 
treball, 4 a Lleida (Agramunt, 
Ivars d'Urgell, Linyola-Vall de 
Boí i Tarrega). 
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