
La campanya ‘Tu ens omples la 
vida’, promoguda per l’Ajunta-
ment d’Agramunt i la col·labo-
ració de la Unió de Botiguers i 
Industrials d’Agramunt i els co-
merços agramuntins, ha obtin-
gut una bona valoració per part 
de comerciants i compradors. 
Es va dissenyar per reactivar el 
comerç local després dels me-

sos d’aturada per la Covid- 19. 
Al llarg de la campanya que ha 
durat tres mesos, del 15 de juny 
al 30 de setembre, s’han bes-
canviat 400 vals, el doble del 
que s’havia previst en un inici. 
Aquestes xifres ens diuen que 
amb la campanya com a mínim 
s’han realitzat 4.000 compres en 
establiments agramuntins.

Agramunt reactiva el seu 
comerç amb la campanya 
‘Tu ens omples la vida’

Aitona se situa 
al davant en 
transformació 
digital a Lleida
Aitona ocupa la tercera posi-
ció entre els ajuntaments de 
les Terres de Lleida en l’Índex 
de Maduresa Digital de les ad-
ministracions locals publicat 
per l’Administració Oberta de 
Catalunya. Rosa Pujol expli-
ca que “des de l’Ajuntament 
oferim a tots els nostres veïns 
la possibilitat de realitzar pràc-
ticament tots els tràmits.

L’enquesta realitzada per Pallar-
sactiu en matèria de teletreball 
ha rebut més de 350 respostes. 
El 88% dels enquestats coneixen 
els Pallars. El gruix de respostes 
més gran són de gent treballa-
dora, la qual el 60% té l’opció 
de teletreballar o flexibilitzar la 
seva jornada laboral perquè la 
seva empresa els hi permet. Tot 
i així hi veuen dificultats per es-
tablir-s’hi en quant a l’accés a les 
telecomunicacions.

Pallarsactiu registra 
més de 350 respostes 
sobre el teletreball

GlobaLleida es reformularà per 
continuar fomentant l’economia 
al territori arran la crisi actual
Atraure talent i el despoblament, els eixos principals

Lleida
J.C.
Per continuar fomentant l’eco-
nomia en el territori, GlobaLleida 
s’ha d’adaptar amb una crisi sani-
tària que deixa ferides econòmi-
ques greus. És el que es va con-
sensuar i aprovar ahir a la reunió 
del Comitè Executiu i Consell Ge-
neral. Segons va explicar el  seu 
president, Ramon Roca, “estem 
repensant què hem de fer a Glo-
baLleida per adaptar-la als temps 
i circumstàncies”. En aquest sen-
tit, va remarcar que “ha estat una 
institució per servir al territori i la 
gent” però “les empreses que te-
nim avui respecte a les de fa 10 
anys són diferents, s’ha d’adaptar 
a les necessitats que té la gent”.

Al seu torn, el president de la 
Diputació, Joan Talarn,  defensa 
que l’adaptació parteix perquè 
“les directrius que ens arriben 
pel que fa a les inversions econò-
miques del territori, sobretot de 
l’àmbit europeu, són verdes i di-
gitals”. La base que sustentarà el 
nou GlobaLleida, va exposar Ta-
larn, contempla la lluita contra el 
despoblament, millorar l’econo-
mia i atraure talent. De moment, 
però, el com s’arribarà a fer els 
canvis encara no s’ha decidit i és 
on s’està treballant ara. 

FOTO: Tony Alcántara/ Estudiaran a partir d’ara de quina manera es fa

Per la seva banda, el Paer en 
cap, Miquel Pueyo, va destacar 
que “cal un canvi d’orientació de 
les polítiques de Promoció Econò-
mica del territori i de Lleida ciu-
tat”. En aquest sentit, va defensar 
que “ens posem a disposició per 
promoure aquest canvi, per con-
tribuir a una major eficàcia i una 
millor eficiència”.

D’altra banda, també es va fer 
un balanç de l’any i destaca que, 
durant els mesos de pandèmia, 
GlobaLleida ha rebut 11.000 visu-
alitzacions a les 38 sessions d’as-
sessorament de formació on-line 

que ha ofert. Respecte al progra-
ma Reempresa, les dades en el 
tercer trimestre del 2020 sumen 
52 reemprenedors atesos, 23 ce-
dents  que com a resultat ha su-
posat 9 reempreses amb una in-
versió induïda de 215.000 euros i 
23 nous llocs de treball. 

Ramon Roca va valorar positi-
vament aquestes xifres i va asse-
gurar que “el balanç és millor de 
l’esperat, perquè les empreses 
estan fent els deures”. En aquest 
sentit, considera que la pandèmia 
ha fet “avançar coses que havíem 
de fer”. 

VIERNES 9 DE OCTUBRE DE 2020 | COMARQUES 17

El Grup Alba comptarà amb l’aju-
da necessària per adequar amb 
mobiliari i material especialitzat 
el recent estrenat Espai de Ver-
dú gràcies a una col·laboració de 
la Fundació “la Caixa” de 8.940€, 
canalitzada a través de l’Acció So-
cial de CaixaBank. Alba va iniciar, 
coincidint amb la pandèmia, un 
nou canvi de rumb dels serveis 
diürns i ocupacionals basat en la 
descentralització dels seus ser-
veis en nous espais més propers 
al lloc on viuen les persones. Al 
mes de maig va presentar una 
nova organització d’atenció a les 
persones en diferents centres de 
recursos a Guissona, Agramunt, 
Verdú, Cervera i Tàrrega i fent ús 

també dels recursos que ofereix 
la comunitat en les diferents po-
blacions.

D’aquesta manera l’entitat as-
segurava poder continuar oferint 
la màxima qualitat en els seus 
serveis i respectar les mesures 
de prevenció i de seguretat que 
exigia el Departament de Salut 

amb grups bombolla més reduïts 
i controlats. De tots els espais, el 
de Verdú era un dels reptes més 
importants per la seva grandària 
i per la necessitat de poder do-
nar-li una nova vida. La col·labo-
ració permetrà adquirir mobiliari 
adaptat per a les persones que 
gaudiran d’aquest espai.

“la Caixa” ajuda 
el Grup Alba amb 
8.940 euros per 
adequar el seu 
mobiliari 

FOTO: GrupAlba/ L’Associació va iniciar un canvi dels serveis diürns

L‘arquitecte de l’empresa BR29, 
encarregada de la confecció del 
projecte constructiu del nou 
Centre de Dia per a la gent gran 
d’Almacelles, va fer entrega ahir 
a l’alcalde de la vila del projec-
te acabat. Un projecte que pre-
senta l’adequació de l’antiga 
Residencia d’Avis per acollir els 
serveis que oferia el Centre de 
Dia en la nova Residència Mu-
nicipal d’Avis del Parc d’Europa 
i que, arran de la crisi sanitària 

de la Covid-19, va veure’s obligat 
a tancar, segons les directrius 
del Govern de la Generalitat de 
Catalunya. Amb una inversió de 
190.000 euros, el projecte pre-
veu aprofitar al màxim l’estruc-
tura edificada actual, amb l’ade-
quació d’un gran menjador, una 
sala de fisioteràpia, banys adap-
tats, infermeria i la possibilitat, 
en futures ampliacions, de fer 
una zona de co-living- aparta-
ments tutelats -.

Presenten el nou projecte 
de Centre de Dia per a la 
gent gran d’Almacelles

FOTO: Aj. Almacelles/ L’arquitecte presentant el projecte a l’alcalde 
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