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conseqüències del covid-19

La meitat de les pimes de
Lleida preveu problemes
econòmics pel Covid-19
Regal per a l’escola de Benavent
L’Ajuntament de Benavent de Segrià ha regalat a l’escola Sant Joan
un total de 260 mascaretes de colors per als nens, 30 mascaretes
FFP2 per al professorat i 10 litres de gel hidroalcohòlic, una
donació que han encapçalat l’alcalde, Antoni Carré, i la regidora
Cristina Canela. /FOTO: Ajuntament Benavent del Segrià

Donen mascaretes al Grup Alba
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC)
va donar ahir 3.800 mascaretes i 3.800 euros aportats al Fons
d’Emergència anticovd del Grup Alba. Els diners recaptats
s’emmarquen dins la iniciativa ‘Mascaretes solidàries’, que
destinava 1 euro de cada mascareta a l’entitat. /FOTO: FCAC

Pimec alerta que un 10% hauria de
tancar si arriba una tercera onada
La meitat de les pimes
de Lleida preveu tenir
problemes econòmics a
causa de la crisi sanitària i
un 10% assegura que hauria
de tancar definitivament si
arriba una tercera onada.
Lleida
REDACCIó
Aquestes són algunes de les conseqüències que revela la darrera
enquesta elaborada per Pimec
sobre l’impacte del Covid-19 en
les pimes i autònoms de Catalunya i, en aquest cas de Lleida. De
la mateixa manera, l’impacte a
Lleida seria menor, ja que un 25%
dels enquestats afirma que podria aguantar noves restriccions
sense problemes. Segons l’enquesta, les empreses de Ponent
són les que preveuen un comportament més favorable de cara al
2021. En aquest sentit, un 26%
creu que augmentarà l’activitat,

FOTO: ACN / El sector de la restauració és un dels més afectats

mentre que un 37% considera
que mantindrà un nivell d’activitat similar a la del 2020.
Pel que fa a les polítiques
d’ocupació, un 77,8% de les empreses de Lleida acollides a un
ERTO preveuen reincorporar els
seus treballadors una vegada finalitzi l’expedient, mentre que

Salut detecta 27 positius
en els prop de 10.000 tests
ràpids fets fins ara a Ponent
Anuncia nous cribratges aquesta i la
setmana vinent a més barris i municipis
Lleida
acn
Salut ha detectat 27 positius per
Covid-19 (0,27%) en els 9.797
tests d’antígens efectuats entre
el 23 de novembre i el 10 de desembre en els cribratges intensius
duts a terme a la Regió Sanitària
de Lleida. El Departament continua amb aquesta estratègia i,
aquesta i la pròxima setmana,
se’n faran a Mollerussa, Alcarràs,
Alpicat, Seròs, Juncosa de les Garrigues, Bellpuig, el Soleràs, les
Borges Blanques i als barris de
Noguerola, Bordeta, Cappont i la

Mariola de Lleida. Salut treballa
amb els serveis socials dels consells comarcals i de la Paeria de
Lleida i amb entitats socials i associacions, per fer arribar la informació dels cribratges als grups de
població més vulnerable.
Salut efectuarà proves a Seròs,
en concret al casal municipal,
adreçades als municipis d’Aitona, Almatret, la Granja d’Escarp,
Maials, Massalcoreig i Seròs.
Avui i demà se’n faran a la sala
Unió d’Alpicat, adreçat als municipis d’Albesa, Alcoletge, Alpicat,
Benavent de Segrià, Corbins, la

FOTO: T. A. / Imatge de les proves fetes aquesta setmana a Albatàrrec

Portella, Rosselló, Torrefarrera,
Torre-serona, Vilanova de la Barca i Vilanova de Segrià.
La setmana vinent, Salut en
durà a terme a Juncosa de les Garrigues, adreçat als municipis de
Bellaguarda, Bovera, el Soleràs,
els Torms, Granyena de les Garrigues, Juncosa de les Garrigues, la

Granadella i Llardecans. Les proves es faran dilluns al matí al consultori local de Juncosa. Dilluns
i dimarts, se’n farà a Bellpuig,
adreçat als municipis de Belianes, Bellpuig, els Omells de Na
Gaia, Llorenç de Rocafort, Maldà,
Preixana, Rocafort de Vallbona,
Rocallaura, Sant Martí de Maldà,

un 22,8% reconeix que els haurà
d’acomiadar.
L’enquesta també constata
que els sectors de l’hostaleria i la
restauració són els més afectats
per la pandèmia, ja que un 43,4%
tenen risc de tancament, molt
per sobre de la mitjana catalana,
del 17,8%.
Seana i Vallbona de les Monges.
Dilluns i dimarts a la tarda també
es farà un cribratge a centre cívic
de la Mariola. Dimarts al matí, es
faran proves al consultori local
del Soleràs, adreçades als municipis de Bellaguarda, Bovera, el Soleràs, els Torms, Granyena de les
Garrigues, Juncosa de Les Garrigues, la Granadella i Llardecans.
Dimecres, 16 de desembre,
a la tarda, es farà un cribratge a
la Llar de Jubilats de la Bordeta.
Dijous i divendres es duran a terme proves al pavelló de l’Oli de
les Borges Blanques. En aquest
cas, adreçades als municipis d’Arbeca, Castelldans, Cervià de les
Garrigues, el Cogul, el Vilosell, els
Omellons, Fulleda, Juneda, l’Albagés, l’Albi, l’Espluga Calba, la Floresta, les Borges Blanques, la Pobla de Cérvoles, Tarrés i Vinaixa.
El dia 19 també es faran proves al
pavelló de Cappont.
Per una altra banda, Salut va
fer ahir 1.403 cribratges més a
Lleida i l’Alt Pirineu i Aran.

