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La

Sant Lloren<; de Morunys
exigeix una solució pels
talls de telefonia i Internet
FOTO: PSC lienas va visitar Fruits de Ponent, on tenen pla d'igualtat

Gemma Lienas critica que
falten inspeccions d'igualtat
La diputada al Parlament i Vicesecretaria de polítiques feministes del PSC, Gemma Lienas,
ca criticae ahir, en la seva visita
a Fruits de Ponents, que "a Ca-

talunya tenim un Parlament que
legisla molt, tenim moltes lleis
pero ens falten els reglaments,
inspeccions i sancions per avan~ar en termes d'igualtat".

La Diputació destina 80.000
euros per internacionalitzar
les empreses de la demarcació
El president de la Diputació de
lleida, Joan Talarn, i el president
de la Cambra Oficial de Comer~
i lndústria de Lleida, Jaume Saltó, van signar ahir un conveni
de col·laboració amb l'objectiu
de regular la col-laboració entre
ambdues entitats per potenciar i
promocionar el teixit empresarial de les Terres de Lleida. Davant
del repte d'impulsar una agenda compartida per a la transfor-

Els comer~os del
Jussa canvien els
seus productes
d'aparadors per
dinamitzar-se
Del12 al31 d'aquest mes de julio!, passejar pels eixos comercials de la comarca del Pallars Jussa pot sorprendre els vianants
que tan pot ser que es trobin
amb xolissos en una floristeria
com roba interior en una botiga de comestibles. Es tracta
d'una iniciativa de dinamització
comercial del projecte #FemPallars que desenvolupa I'Ajuntament de Tremp, en col· laboració deis Ajuntaments de la
Pobla de Segur i la Torre de Capdelia, en el marc del programa
Treball a les 7 comarques, i que
consisteix a intercanviar !'aparador' deis productes durant dues
setmanes.

mació económica de les Terres
de Lleida, Pirineu i Aran, amb
aquest acord, la Diputació, a través del Patronat de Promoció
Económica aporta 80.000 euros
a la Cambra Oficial de Comer~ i
lndústria de Lleida, per a l'execució durant l'any 2021, d'un pla
d'accions per fomentar la internacionalització de les empreses
de les terres de Lleida, el Pirineu
iAran.

L'alcalde lamenta que la situació "és
desesperant" i que s'agreuja a l'estiu
Sant llorenc de Morunys
ACN
El municipi de Sant Lloren~ de
Morunys, a la comarca del Solsones, pateix una avaria massiva a
la fibra óptica des d'aquest diumenge a les 10 de la nit. Fa tan
sois una setmana una avaria va
deixar una part del poble sense
cobertura telefónica durant més
de 29 hores. Tampoc hi havia
servei GRPS, 1a tecnología que fa
possible que funcionin els datafans deis comer~os.
L'alcalde del municipi, Francesc Riu, assegura que la situació
és "desesperant" i que s'agreuja
quan arriba l'estiu. Per tot plegat,
exigeix una "solució definitiva"
i critica que hi ha una "falta de
manteniment" de les línies per
part de les companyies. El consistori ha traslladat la queixa a la
Generalitat i a la subdelegació del
govern espanyol a Lleida.
L'alcalde de Sant Lloren~ de
Morunys, Francesc Riu, explica
que es tracta d'un territori petit i
allunyat i, per aixo, "tenir problemes d'aquests encara ens fa més

FOTO: ACN/Imatge d'arxiu de la Vall de Lord
mal". "Són molts els que s'omplen
la boca d'ajudar a les zones rurals
per evitar el despoblament o l'envelliment de la població, pero el
que necessitem és que realment
s'ho creguin i actu"i", exposa Riu.
Pel que fa a l'avaria a la fibra
óptica, l'alcalde avan~a que la
companyia Telefónica els ha assegurat que quedara resolta abans

Una vintena de persones traben
feina a I'Urgell a través d' Aspid
lleida
REDACCIÓ
Un total de 23 persones van
aconseguir feina durant l'any
2020 grades als programes d'inserció laboral desenvolupats per
ASPID a la comarca de I'Urgell. El
servei va atendre en conjunt 127
usuaris, entre persones amb discapacitat (60} i persones amb risc
d'exclusió social. L'activitat va incloure també 37 visites a empreses, 726 contactes de seguiment,
3 practiques en empreses i 1 visita a l'entorn productiu.
Aquesta darrera activitat consisteix en visitar una empresa per
coneixer quina activitat fa, quins
llocs de treball té, quins perfils
són els que més es valoren etc.,
a fi d'apropar els participants a la
realitat del mercat de treball del
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de les cinc de la tarda d'aquest
dilluns.
Tot i aixo, Riu lamenta que van
comunicar l'avaria diumenge a les
deu de la nit i "fins avui a quarts
de nou del matí no ens han dit
res". "Ja no saps ni que explicar
als ve"ins i empresaris del poble,
exigim una solució definitiva",
afegeix l'alcalde.

territori. També es van gestionar
48 ofertes de treball de diverses
empreses de la comarca.
Aquestes són les dades més
rellevants del balan~ deis Serveis
d'Orientació, Formació i lntermediació Laboral d'ASPID a I'Urgell
corresponent a l'any passat, que
es va presentar ah ir dilluns al municipi de Tarrega, a I'Urgell, en un
acte encap~alat per Alba Pijuan,
alcaldessa de Tarrega, i per Bibiana Bendicho, presidenta d'ASPID.
La majoria de les 23 insercions
tetes es van vehicular a través
del programa Serveis lntegrals
d'Orientació, Acompanyament i
Suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia
mental (SIOAS} i del programa
Mesures Actives d'lnserció per a
pers·ones destinataries de la renda garantida per a la ciutadania
(MARMI}, amb 13 i S persones
inserides respectivament i un
percentatge global d'inserció del
24%.

