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Els assalariats públics creixen un
4,7% a la demarcació de Lleida
des del 2013 i arriben als 24.658
Catalunya té actualment 41,3 empleats del sector públic per
cada mil habitants, el nivell més baix de tot l’Estat espanyol
Lleida
REDACCIÓ
La demarcació de Lleida té actualment un total de 24.658 assalariats públics repartits entre les
diferents administracions que
treballen en aquest territori, segons l’informe Empleats públics a
Catalunya i Espanya (2013-2019)
elaborat per l’Observatori Pimec .
De fet, Lleida és l’àmbit territorial català amb menys empleats
públics, un 7,8% del total de Catalunya. Evidentment, el rànquing
el lidera Barcelona amb 218.673,
seguida de Tarragona, amb
38.579, i Girona, amb 34.849.
En quant a les administracions
és l’autonòmica qui més empleats té a Lleida amb 13.870 mentre que el món local compta amb
6.895 assalariats públics i l’administració de l’Estat es queda amb
1.957. Finalment, 1.936 empleats
públics pertanyen a les universitats. L’informe també revela que
en el període entre el 2013 i el
2019 els funcionaris a Lleida han
augmentat un 4,7%
Per la seva banda, Catalunya
tenia a gener del 2019 319.759
assalariats públics, que es tradueixen en 41,3 empleats del sector
públic per cada mil habitants, el
nivell més baix de tot l’Estat. El
nombre de treballadors del sector públic ha augmentat un 2,3%

l’Aragó n’hi ha entre 66 i 69 per
cada mil, un 63% més que a Catalunya. Pimec apunta que “el cas
més extrem” és el d’Extremadura, amb 84,5 treballadors públics
per cada mil habitants.
L’informe afirma que el baix
pes dels empleats públics a Catalunya “es correspon en bona
part al singular i estès sistema de

L’administració
catalana és la
que té més
pes a Lleida

FOTO: L.Sabaté / Imatge de la Diputació de Lleida, una de les administracions amb més empleats públics

en comparació amb gener del
2013, any que l’informe agafa
com a referència de la fi de la crisi
econòmica. Els empleats públics
catalans representen el 12,3%
del total de treballadors públics
de l’Estat. L’informe també destaca que l’administració estatal té
poc pes en el conjunt d’empleats

Tàrrega estrena una sardana
dedicada a Núria Santiveri
durant l’Aplec de Sant Eloi
Tàrrega celebrarà demà diumenge 8 de setembre una nova
edició de l’Aplec de Sant Eloi. És
una tradició centenària que perdura de l’antiga festa major que
se celebrava el segon diumenge
de setembre des del segle XVIII
i que a partir de l’any 1981 donà
pas a la Fira de Teatre al Carrer.
És, per tant, un senyal d’identitat que Tàrrega vol mantenir en

el calendari propiciant alhora el
retrobament amb el gran pulmó
verd de la ciutat, el Parc de Sant
Eloi. L’Associació dels Amics de
l’Arbre, masovers del parc de titularitat municipal, i la Regidoria
de Cultura proposen una matinal amb activitats de cultura popular, convivència i gaudi de la
natura. El programa s’iniciarà a
la plaça Major, on a les 9.00 ho-

públics catalans, un 8,1%, mentre
que el 55,1% són de l’administració autonòmica, un 28% de la local i un 8,8% treballen a les universitat.
D’altra banda, els assalariats
públics representen el 9,3% del
total d’ocupats a Catalunya, també el pes més baix de tot l’Estat.

res se servirà un cafè per desvetllar els participants. Després, a
les 9.30 h, el seguici d’autoritats
locals sortirà cap a l’aplec acompanyat de La Fal·lera Gegantera
i els Grallers del Corral Nou. Arribats ja dalt la serra, s’oficiarà
a les 10.00 h del matí la missa
a l’ermita amb l’actuació de la
Coral FresCOR de Claravalls. Durant el matí prendran el relleu
el ball de gegants, l’esmorzar de
coca i préssec, jocs infantils, la
demostració d’obediència canina i altres activitats. Enguany s’hi
estrenarà una sardana en record
de Núria Santiveri, membre dels
Amics de Sardana de Tàrrega.

Pimec destaca que la dada “contrasta per exemple amb els nivells
superiors al 15% que registren
Castella la Manxa, Castella i Lleó,
Aragó, Astúries, i amb el 23,4%
que enregistra Extremadura”.
Pel que als empleats públics
sobre el total d’habitants, a Castella-la Manxa, Castella i Lleó i

Denuncien
vandalisme
a la seu d’ERC
a l’Alt Pirineu
Esquerra Republicana de Catalunya va denunciar ahir a través
d’un comunicat que la seva seu
a l’Alt Pirineu i Aran, ubicada a
Tremp, havia sigut víctima d’un
atac vandàlic per enèsima vegada. En aquesta ocasió, alguna
persona incívica havia encastat
al vidre de les instal·lacions una
defecació d’un animal, segons
denuncien des del partit.

concerts sector públic-sector privat, en virtut del qual operadors
privats presten serveis de manera
concertada i finançada per l’administració”.
Pel que fa a la dinàmica dels
darrers anys, l’augment del nombre de treballadors públics a
Catalunya s’explica en part per
l’augment dels empleats a les
universitats (11%), a l’administració autonòmica (13%) i a les
locals (2,3%), mentre que els dependents de l’Estat van disminuir
un 14,7%.

Compromís per
Tremp demana un
ple extraordinari
El 22 d’agost Compromís per
Tremp (CxT) va demanar la convocatòria d’un Ple extraordinari
per arribar a un acord que insti
les autoritats sanitàries a prendre mesures urgents al sector
sanitari al Pallars, a causa de les
dificultats derivades de la manca
de professionals, especialment
metges especialistes i infermers,
i de la falta de manteniment dels
equipaments sanitaris sobretot a
l’Hospital del Pallars.
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Coll de Nargó instal·larà un
panell per ‘no oblidar’ els actes
vandàlics del 2015 al jaciment
L’objectiu és conscienciar a la població del valor del patrimoni
Coll de Nargó
ALBERT LIJARCIO (ACN)
El Mirador del Cretaci de Coll de
Nargó (Alt Urgell) incorporarà als
seu panells explicatius un apartat
sobre l’actuació de restauració
que s’hi ha hagut de fer després
que una part del jaciment quedés destrossada al 2015 per un
acte vandàlic. L’objectiu és conscienciar a la població sobre la importància que té la protecció del
patrimoni, motiu pel qual també està previst tornar a incloure
aquest element a les visites guiades que es fan al museu Dinosfera. A més, des de l’ajuntament de
la localitat alturgellenca estudien
la possibilitat de col·locar càmeres de videovigilància a la zona.
Pel que fa a l’equipament, tanca
la temporada d’estiu amb la visita
d’unes 2.500 persones, les quals
se sumen a les 3.500 que hi han
passat durant la resta de l’any.
Un cop estabilitzat el Mirador
del Cretaci i reintegrats els elements que hi havia, el proper pas
abans de tornar a incorporar-lo a
l’oferta del museu Dinosfera és
el de renovar la informació dels
seus panells explicatius. Aquesta actuació ha d’estar enllestida
entre finals d’aquest any i principis del que ve i té com a objectiu conscienciar sobre els treballs
de restauració que ha calgut fer a
l’entorn després de les destrosses que va patir l’any 2015 com

a conseqüència del vandalisme,
segons va explicar el director de
l’equipament, Àngel Galobart,
que també va afegir: “Volem que
la gent conegui el valor que tenia en el seu moment aquest jaciment, però que també sàpiga
que això és una restauració de la
zona”.
Tot i que l’entorn es pot visitar
per lliure des de Setmana Santa,
poc després de finalitzar la seva
restauració i adequar la zona de
passeig, des de l’Ajuntament de
Coll de Nargó s’està estudiant la
possibilitat d’instal·lar càmeres
de videovigilància o establir-hi
alguna altra mesura que contribueixi a la seva protecció. Tot
plegat, per evitar que es puguin
tornar a produir accions d’aquest
tipus i que han derivat en un cost
d’uns 24.000 euros, sufragat el
Departament de Cultura a través
d’una subvenció.
Galobart destaca que el que es
pot veure al mirador és “un patrimoni únic al món” i explica que,
ara per ara, ja s’han recuperat les
zones de les plantes, les petjades
i els ous de dinosaures.
Precisament, la restauració
de les peces que es van localitzant en diferents jaciments que
s’estan excavant al Pirineu és un
element més que s’utilitza amb
finalitats divulgatives.
En aquest sentit, els visitants
de Dinosfera han pogut conèixer

FOTO: A.Lijarcio (ACN) / La conservadora Anna Vallés mostrant al públic com restaura les peces que troben

durant tot l’estiu el procés que
s’hi duu a terme, ja que una de
les conservadores, Anna Vallès,
els mostra i explica aquesta tasca,
molt important també de cara a
poder estudiar les diverses troballes.
Un dels aspectes que més encurioseix, sobretot als més petits,
guarda relació amb les dimensions de les peces i les proporcions tant diferents que tenen en
comparació amb la del cos humà.
Vallès també diu que el públic
també s’interessa molt per les eines que s’utilitzen i la metodologia que es fa servir.

FOTO: A.Lijarcio (ACN) / Nens a l’espai de la Dinosfera
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Asaja prepara mobilitzacions
per a la tardor per exigir un
preu just per a la fruita dolça
Es crearà una Oficina de Seguiment de Preus
Fraga
REDACCIÓ
Representants de l’organització
agrària ASAJA de Lleida, Aragó, La
Rioja i Navarra han acordat que
a partir de l’octubre començaran
un seguit de mobilitzacions als
centres de distribució de tota la
Vall de l’Ebre, posant especial èmfasi en els supermercats, hipermercats i grans superfícies, “que
estan fent de la fruita a preus
baixos un reclam per augmentar
les seves vendes i que ocasionen
greus pèrdues al sector”.
Un cop realitzades les mobilitzacions a nivell local i autonòmic,
preveuen per al novembre un acte de protesta a la ciutat de Madrid.
Així mateix, han anunciat la
creació de l’Oficina de Seguiment
de Preus de la Vall de l’Ebre, òrgan que comptarà amb assessorament tècnic i jurídic, i que po-

FOTO:Diputació de Lleida/ A l’acte assistí el president de la Diputació

Presenten la revista ‘Donem
sang’ a la Diputació
El president de la Diputació,
Joan Talarn, va participar ahir en
la presentació de la revista ‘Donen Sang’ en el 10è aniversari
de la Federació de Donants de
FOTO: Asaja/ Representants d’Asaja es van reunir ahir a Fraga

dran utilitzar els productors de
fruita dolça per denunciar les irregularitats que s’observin al sector
de la distribució.
Representants d’ASAJA van dur
a terme ahir a la seu de l’organit-

zació agrària a Fraga, la quarta
reunió de seguiment de la campanya de la fruita dolça, on van
analitzar el funcionament de les
mesures aplicades al sector des
del veto rus.

Sang de Lleida que va tenir lloc
a la sala de premsa de Diputació de Lleida. El president afirmà
que “donar sang és ajudar els
demés”.

El Consell del Jussà participa a l’acte dels
40 anys de Ferrocarrils de la Generalitat
El Consell Comarcal del Pallars Jussà ha estat present en l’acte de
commemoració celebrat en motiu dels 40 anys de Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya. Un acte que va comptar amb la presència
del president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra i el Conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.
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Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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Pregó de festes al barri del Turó de Gardeny

Arrenca la Festa Major de Tremp

El tinent d’alcalde Toni Postius va pronucniar ahir el pregó d’inici de la Festa Major del Turó de
Gardeny, on va destacar que és un barri jove, mobilitzat i amb moltes assignatures pendents.

El periodista Lluís Caelles va ser l’encarregat de pronunciar el pregó que
va servir per donar el tret de sortida a la Festa Major de Tremp.

Inici de la Festa Major del barri de l’Ereta

Gigantes y cabezudos en Tamarite

Les veïnes i els veïns de l’Ereta van donar ahir el tret de sortida als actes de celebració de la Festa
Major, que omplirà d’activitat les places i carrers del barri.

Cientos de niños siguieron por las calles de Tamarite de Litera el desfile
de gigantes y cabezudos que dio inicio a las fiestas patronales.

La quinta del 1959 es retroba per rememorar el passat de Guissona
El passat dissabte 31 d’agost, i amb motiu de la celebració conjunta dels seixanta
anys, els nascuts a Guissona van celebrar una entranyable festa, rememorant els seus

records de la nostra vila. La celebració va començar amb un passeig pel nucli històric
i va finalitzar amb un dinar de germanor al restaurant Resquitx de Mollerussa.

