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La Diputació ha cedit al Consell 
Comarcal del Segrià un vehicle 
del seu parc mòbil per facilitar 
el trasllat de temporers que pu-
guin donar positiu per Covid-19 i 
hagin de ser atesos fora dels mu-
nicipis de la comarca on treba-
llen en la campanya de la fruita. 
Es tracta d’una furgoneta de nou 
places que permetrà el trasllat 

amb les degudes garanties sa-
nitàries d’aquells temporers que 
hagin contret el coronavirus i Sa-
lut aconselli traslladar-les a l’ho-
tel de Lleida on es mantindran 
aïllats per evitar contagis. El 
vehicle era una de les peticions 
que els alcaldes del Baix Segrià 
van traslladar a les consellers de 
Salut i Agricultura.

La Diputació cedeix un 
vehicle al consell del Segrià 
per al trasllat de temporers
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Vuit dels catorze temporers que 
es trobaven aïllats a l’alberg 
d’Alcarràs han donat positiu de 
Covid-19, després que diumen-
ge es coneguessin els resultats 
de les proves PCR que se’ls van 
efectuar, segons va confirmar a 
l’ACN l’alcalde Manel Ezquerra. 
Aquestes persones havien estat 
confinades en les darreres dues 
setmanes a l’equipament mu-

nicipal per haver estat en con-
tacte amb tres positius amb els 
quals convivien. Salut va decidir 
traslladar els vuit temporers po-
sitius, que no presenten símpto-
mes, a una casa de colònies per 
garantir un aïllament més estric-
te. D’altra banda, els 50 tempo-
rers aïllats a Seròs estan a l’es-
pera dels resultats de les proves 
fetes divendres passat. 

Vuit dels catorze temporers 
aïllats a l’alberg d’Alcarràs 
donen positiu en Covid-19

Diversos temporers continuen 
dormint als carrers de la capital 
del Segrià. És una imatge que 
es repeteix cada any però que 
enguany s’agreuja per la pandè-
mia del coronavirus. Tot i que la 
Paeria ha habilitat el pavelló 3, 
les imatges dels temporers que 
venen a treballar en la campanya 
de la fruita dormint als carrers del 
casc antic es continuen repetint 
un any més. 

Desenes de 
temporers 
dormen als 
carrers de Lleida
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Més de 80 consistoris 
s’uneixen per rebutjar el 
“desprestigi” cap a la 
campanya de la fruita
Es farà un acte dijous a Alcarràs, que 
també agruparà les entitats agràries
Més de vuitanta 
ajuntaments de la 
demarcació de Lleida han 
convocat un acte unitari 
dijous a Alcarràs per 
denunciar la “campanya de 
desprestigi activada contra 
el motor econòmic de la 
demarcació”. 

Alcarràs
REDACCIÓ
Són més de vuitanta municipis, 
entre els quals hi ha Alcarràs, 
Montoliu, Rosselló, Seròs, Alfar-
ràs, Alcoletge, Alfés, Soses, la 
Granja d’Escarp, Maials, Aitona, 
Vilanova de Bellpuig, Torrefarre-
ra, Almacelles, Albatàrrec, Bell-
lloc d’Urgell, Artesa de Lleida, 
Massalcoreig, Benavent de Se-
grià, Ivars de Noguera, Torres de 
Segre, Castelldans, Vilanova de 
Segrià, Puigverd de Lleida, Gime-
nells i el Pla de la Font, La Portella 
i la Paeria de Lleida, que s’hi va 
sumar ahir a la tarda. A més dels 
ajuntaments, també s’hi han ad-
herit els sindicats i entitats Asa-
ja Lleida, JARC, Unió de Pagesos, 
Afrucat i FCAC. L’objectiu de l’ac-
te convocat a les 11.00 hores, 

doncs, és defensar la feina feta 
pel sector. En aquest sentit l’alcal-
de d’Alcarràs, Manel Ezquerra, va 
explicar a aquest diari que “no-
saltres pensem que s’ha fet molt 
bona feina els últims anys en la 
construcció d’allotjaments i que 
molts treballadors agraris han 
aconseguit professionalitzar-se i 
molts treballen tot l’any”. Ezquer-
ra considera que “estan relacio-

nant un tema endèmic que tenim 
tota la societat, les grans ciutats 
també”.

En aquest sentit, des del sec-
tor a les Terres de Lleida conside-
ren “inadmissible” que es relaci-
oni “el racisme amb la campanya 
de la fruita” i asseguren que “el 
dany” fet cap a ells durant aques-
ta campanya de la fruita és “molt 
greu”.
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La Diputació de Lleida obre les seves portes per a l’atenció al públic.
Al Registre General us atendran de 10 a 13 hores

 
Per a la resta de serveis cal demanar cita prèvia:

citaprevia@diputaciolleida.cat
  

L’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals 
també us atendran si prèviament demaneu cita:

https://tramits.oagrtl.cat/
Mantenim obertes les oficines virtuals per a qualsevol tràmit:

https://seuelectronica.diputaciolleida.cat/
Si teniu dubtes, contacteu amb seuelectronica@diputaciolleida.cat 

o el telèfon 973 24 92 00
 

#obrimlesportes


