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PRIMER DEMAIG LLEIDA 

Els sindicats CCOO i UGT de Lleida van convocar a celebrar el Primer de Maig en una concentraci6 estatica davant de la Porta deIs Apostols de la Seu Vella. 

((00 i UGT de Lleida alerten les empreses 
que no.és moment de destruir ocupació 
Concentració a la Seu Vella en la qual exigeixen "que aquesta crisi no la paguin els trebalIadors" " 
Reclamen als bancs mantenir la seua "responsabilitat social" i no tancar sucursals en zones rurals 

REDACCIÓ 
IllEIDA lUnes 150 persones van 
participar ahir en la concen
tració convocada pels sindi
cats CCOO i UGT davant de la 
Porta deIs Apostols de la Seu 
Vella amb motiu del Primer de 
Maig a Lleida. La concentració 
estatica va tenir una assisUmcia 
bastant menor respecte de les 
manifestacions deIs anys previs 
a la pandemia, quan sortia de la 

del Treball i es recorrien 
els carrers de la ciutat. 

Tanmateix, els dos sindicats 
van unir veus per exigir que es 
reverteixi la greu crisi social i 

AGRA"iMENT 

Els ,sindicats van aplaudir 
la tasca deis treballadors, 
deis afectats per ERTO 
i deis aturats 

economica derivada del coro
navirus, que "aquesta crisi no 
la paguin els treballadors" i 
reclamar als partits polítics la 
formació d'un nou govern de la 
Generalitat de manera urgent 
per fer front. 

La secretaria general de 
CCOO de Lleida, Cristina Ro
dríguez, va explicar que en 
aquest Primer de Maig es de
nuncia la "greu crisi social i eco
nomica fruit de la Covid-19" 

persones de l'ambit sanitari i 
sectors essencials que han tre
ballat l'últim any per tirar en
davant el país, aiXÍ com també a 
totes les persones en expedient 
de regulació temporal d'ocupa
ció (ERTO) i que s'han quedaJ 
sense feina. Per aquesta raó, va 
considerar que ara toca a les 
grans empreses "ser solidaries 
i coresponsables" i no destruir 
ocupació. 

Al contrari, Rodríguez va 
criticar els ERO anunciats per 
empreses com H&M, o entitats 
bancaries com CaixaBank i BB
VA, que també repercuteixen 
profundament en les comarques 
lleidatanes. En aquest sentit, 
Rodríguez va defensar que ara 
mateix "no és el moment de 
destruir ocupació" i també va 
exigir a les entitats bancaries 
que mantinguin la seua "res-

ponsabilitat social". "No s'ha 
de permetre que tanquin ofi
cines en zones rural s i que la 
gent gran hagi de 
a altres pobles", va argumentar. 

Per la seua part, el secreta
ti d'UGT de Lleida, José Luis 
Aguila, va dir que la pandemia 
ha "fet trontollar" tot el siste
ma i va explicar que es neces
sita la "responsabilitat i cores
ponsabilitat" de tots els agents 

pero també va agrair a totes les Un moment de la lectura de discursos en la concentració de la CGT a la Sant Joan. 

implicats per poder superar la 
situació actual. 

Així mateix, els sindicats 
lleidatans van exigir al Govern 
espanyol de coalició que com
pleixi els acords pactats com 
la pujada del salari mínim in
terprofessional (SMI) a 1.000 
euros i que derogui les últimes 
reformes laborals i la reforma 
de les pensions del 2013. 

A l'acte a la Seu Vella va as
sistir l'alcalde de Lleida, Miquel 
Pueyo, que va defensar que el 
camí de la recuperació econo
mica no s'ha de fer restringint 
drets deIs treballadors. 

ACTE DE LA CGT 

El sindicat va denunciar en 
un acte a Lleida IlIIespoli" 
de grans empreses 
aprofitant la pandemia 

ParaHelament, la CGT de 
Lleida va dur a terme una con
centració a la Sant Joan en 
la qual van denunciar l'''espoli'' 
de les grans empreses aprofitant 
la pandemia. També la Intersin
dical-CSC va convocar un acte 
pel Primer de Maig a Lleida en 
el qual va denunciar el retrocés 
en drets laboral s i socials i va 
defensar una república catala
na. Finalment, Vox va organit
zar una caravana de cotxes pel 
centre de Lleida. 
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Caixa O faixa 

A
quest diari informava diumen- no ofereix gaires facilitats per portar-hi 
ge que la demarcació de Llei- una vida normal. I d'aquests n'hi ha ja 
da ha perdut en una decada la molts, massa, a les nostres comarques. 
meitat de sucursals bandiries Concretava el text de la notícia aHu-

i 770 treballadors del sector. Entre les dida al principi que són ja uns 40.000 
causes, la digitalització que possibilita lleidatans, en sentit ampli o provincial, 
operar des del mobil-un sistema como- que no disposen de serveis financers a 
de i rapid, pero fred i sense la calidesa la localitat on resideixen. I la tendencia, 
ni la confian~a derivades del contacte tot fa témer que imparable i irreversible, 
huma-, la voluntat d'estalvi per part de és que encara siguin més. 
les entitats d'estalvi, com és comprensi- A les ciutats, com Lleida, sense reves-
ble, pero no sempre convenient, s'entén tir la problematica social que assoleix en 
que per als usuaris, i el procés de con- la hi ha uns 40.000 aixo que ara tothom anomena el terri-
centració empresarial. La cosa resulta lleidatans que tori, el fenomen descrit també es nota 
especialment greu a les poblacions que bastant. Recordo que no fa pas ni cinc 
s'han quedat sense cap oficina nicaixer no disposen de anys, en un radi de dos-cents metres de 
automatic, circumstancia que obliga els serveis financers casa tenia a l'abast fins a tres sucursal s 
ve'ins a despla~ar-se uns quants quilome- de l'antiga caixa de pensions, aleshores 
tres per fer gestions o treure bitllets. Un a la localitat on encara domiciliada a Catalunya. Igual 
palada més sobre la tomba d'un entorn resideixen em succe'ia des de la feina. Avui dia, per 
rural víctima del despoblament, després contra, a fi d'efectuar qualsevol operació 
que molts petits nuclis es veginja privats ........................................................ he de caminar com a mínim un quart, 
d'escola, ambulatori, farmacia, rectoria, bars, botigues de manera que aquell Parlem? del'anunci corporatiu 
i quiosco La veritat és que un poble en que no es pugui podría ser substitu'it per un Camínem? Potser és que 
deixar la canalla a classe, anar al metge quan tens mal en el fons no ho fan per reduir ells despeses sinó perque 
de cap, comprar una capsa d'aspirines, confessar els nosaltres redu'im pes, cremant calories per mitja de 
pecats, prendre un cafe, proveir-se d'una barra de pa l'exercici físic a que ens sotmeten. Aixo: si vas sovint 
o de premsa, ni tampoc ingressar diners o retirar-los, a la Caixa, et mantindras prim i no et caldra faixa. 
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privat 
Dia de rumors 
de Govem 
Ahir al migdia va 
córrer el rumor que 
ERC i Junts ja havien 
tancat un acord de 
govern, pero els di
rigents de totes dos 
formacions ho van 
negar i, de fet, els 
republicans deixaven 
de nou caUfe la pos
sibilitat de formar un 
executiu en solitari, 
amb el suport extern 
deis de Puigdemont 
i, si de cas, més en da
vant ja entrarien en 
el Govern. Veurem 
qui té raó pero, com 
que qualsevol pacte 
ha de passar per les 
executives, fins di
lIuns és difícil que hi 
hagi fumata. 

1 de maiga la 
Seu i Sant Joan 
La Covid va obligar 
ahir a celebrar un 
Primer de Maig for~a 
contingut, i la veritat 
és que, a vist.a d'ocell, 
gairebé hi havia més 
gent en la concen
tració de la CGT a la 
pla~a Sant Joan que 
a la Seu Vella, on ha
vien convocat UGT i 
CCOD. 

laiInatge 
del dia 
La Fira de Titelles, 
pie total 
El públic va respondre 
ahir de forma majoritaria 
en una edició adaptada 
i amb aforament contro
lat de la Fira de Titelles. 
Hi ha ganes de disfrutar 
d'espectacles a I'aire 
lliure i de veure cultura 
després d'un any gaire
bé tancats a casa. 

l'ascensor 

o 
Rodríguez/Aguila 
Maxims representants 
sindicals de CCOO 
i UGT a Lleida, que 
van tornar ahir al 
carrer per exigir 
que els treballadors 
no paguin la crisi. 

o 
Cristina Cirera 
Aquesta jove és la 
guanyadora del premi 
al jove emprenedor 
del Pallars Jussa per 
un negoci de trans
formació d'ametlles a 
Abella de la Conca. 

o 
Bernat Erta 
Aquest atleta lleida
ta ha guanyat una 
pla~a per als Jocs 
OIímpics de Taquio 
en els relleus 4x400 
Mixt. La nostra més 
sincera felicitació. 

lñigo Urkullu 
Ellehendakari ha de 
prendre decisions 
perque la situació 
pandemica a Euska
di és la pitjor de tot 
l'Estat, superant 
fins i tot Madrid. 


