
teria, joieria, complements, etc. 
En aquest mateix context, el sec-
tor dels serveis es troba repre-
sentat per una àmplia diversitat 
Sげ;Iピ┗ｷデ;デゲ ﾗﾐ SWゲデ;ケ┌Wﾐ ヮヴｷﾐ-
cipalment la restauració que re-
ヮヴWゲWﾐデ; Wﾉ ンンХ SW ﾉWゲ ;Iピ┗ｷデ;デゲ 
i també les dedicades als serveis 
personals que ocupen un 19% de 
les empreses del sector.

En un altre ordre, l’estudi re-
vela que, al mes de març, a l’Eix 
Comercial de Lleida, hi havia 142 
ﾉﾗI;ﾉゲ ゲWﾐゲW I;ヮ ;Iピ┗ｷデ;デが ﾉ; ケ┌;ﾉ 
cosa representa el 21’7% del total 
Sげ;Iピ┗ｷデ;デゲ IWﾐゲ;SWゲく 

Dins del mateix estudi, el pas-
sat octubre es va tornar a fer un 
treball de camp per analitzar 
quin havia estat l’afectació del 
Covid-19 a la zona. Dels resultats 
ゲげW┝デヴ;┌ ケ┌W ｴ;ﾐ ﾗHWヴデ Γ ;Iピ┗ｷ-
tats i se n’han tancat 44. Això per-
met determinar que, en aquests 
moments, a l’Eix Comercial hi ha 
ヱΑΑ ﾉﾗI;ﾉゲ ゲWﾐゲW ;Iピ┗ｷデ;デ WIﾗﾐﾘ-
mica, un 27% del total censat.

Un cens desvetlla que l’Eix 
està format per un 65% de 
botigues i un 35% de serveis
L’estudi ha contemplat 655 espais dels quals 177, 
un 27%, resten tancants per la crisi del Covid-19
La regidora de Consum, 
Comerç i Mercats, Marta 
Gispert, va presentar a les 
Wﾐピデ;デゲ SW IﾗﾏWヴIｷ;ﾐデゲ 
de l’Eix i Democràcia/
RWﾏﾗﾉｷﾐゲ Wﾉ IWﾐゲ Sげ;Iピ┗ｷデ;デゲ 
econòmiques a les plantes 
baixes d’aquesta zona.

Lleida
REDACCIÓ

El document, elaborat pel pro-
fessor de la Universitat de Lleida 
Jaume Macià, ha pogut incorpo-
rar una primera valoració sobre 
l’afectació de la crisi del Covid-19 
als comerços i serveis de l’àrea 
que engloba l’Eix Comercial.

En una primera observació, es 
concreta que les zones on hi ha 
ﾏ;ﾃﾗヴ ﾐﾗﾏHヴW Sげ;Iピ┗ｷデ;デゲ WIﾗﾐﾘ-
miques són el carrer Sant Antoni, 
carrer Major/Blondel, carrer del 
Carme/Magdalena i Democràcia/
Rambla Ferran. S’han censat 655 
locals de planta baixa en aquesta 
àrea de l’Eix Comercial.
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L’informe de resultats d’aquest 
estudi permetrà estudiar, de 
aﾗヴﾏ; ケ┌;ﾐピデ;ピ┗;が Wﾉ ﾏ;ヮ; SW 
l’oferta comercial a l’Eix. D’aques-
ta manera, es pot aprofundir en 
aspectes com són la concentra-
ció o l’especialització comercial 

en aquesta zona que, en un 65% 
és d’establiments comercials i un 
35% d’establiments de serveis. 
L’especialització comercial, en un 
51%, es nodreix principalment 
d’establiments d’equipament per 
a la persona com ara roba, saba-

FOTO: Aj. de Lleida / L’Eix obert tot i la pandèmia i les baixes temperatures

Vàries entitats 
recorren la 
proposta de 
privatització 
del SAD
MYゲ Sげ┌ﾐ; SWゲWﾐ; SげWﾐピデ;デゲ 
han presentat recursos de re-
posició del plec de clàusules 
i licita aprovats per la Paeria a 
l’octubre, per tal d’evitar que 
el Servei d’Atenció al Domicili 
ふSADぶ Wゲ ヮヴｷ┗;ピデ┣ｷく Eﾐピデ;デゲ Iﾗﾏ 
ﾉげAデWﾐW┌ CﾗﾗヮWヴ;ピ┌ ﾉ; B;┌ﾉ;が Wﾉ 
Casal de Joves, sindicats com 
CGT, Intersindical- CSC, el Sin-
dicat d’Estudiants dels Països 
Catalans o la Intersindical alter-
ﾐ;ピ┗; SW C;デ;ﾉ┌ﾐ┞; ふIACぶ ｷ ﾗヴ-
ganitzacions com Endavant, la 
Forja, ARRAN, el grup de dones, 
la PAH o la CUP han presentat 
recursos aquesta setmana.

El PP reclama a la 

Paeria que aturi la 

pujada de la taxa de 

les escoles bressol

El PP de Lleida ha reclamat a la 
Paeria que paralitzi l’increment 
de la taxa de les escoles bressol. 
“Moltes famílies ens han fet arri-
bar la seva preocupació per l’aug-
ment de la taxa de les escoles 
bressol. Són les més cares d’Es-
ヮ;ﾐ┞;ざが ┗; ;ゲゲWｪ┌ヴ;ヴ X;┗ｷWヴ P;-
ﾉ;┌が ヮﾗヴデ;┗W┌ SWﾉ P;ヴピデ Pﾗヮ┌ﾉ;ヴ ; 
la Paeria. El PP també anima a les 
AMPA ; aWヴ ﾉﾗHH┞ ヮWヴ ヴWｷ┗ｷﾐSｷI;ヴ 
la congelació de la quota.

Ampliació de 

la vorera en un 

tram en obres de 

l’avinguda Pius XII

La Paeria ha negociat amb la 
Iﾗﾏヮ;ﾐ┞ｷ; WﾉXIデヴｷI; EﾐSWゲ; 
ヮWヴ デ;ﾉ Sげ;ヮヴﾗgデ;ヴ ┌ﾐWゲ ﾗHヴWゲ 
d’instal·lació d’una nova lí-
ﾐｷ; WﾉXIデヴｷI; SW ﾏｷデﾃ; デWﾐゲｷﾙ ; 
ﾉげ;┗ｷﾐｪ┌S; Pｷ┌ゲ XIIが ヮWヴ ;ヮヴﾗg-
tar aquest moment per ampliar 
la vorera. L’actuació, que es du-
rà a terme durant aquesta set-
mana, se centra en el tram de 
Pｷ┌ゲ XII ゲｷデ┌;デ WﾐデヴW Wﾉ P;ゲゲWｷｪ 
SW RﾗﾐS; ｷ Wﾉ I;ヴヴWヴ ﾉ; MWヴIXが 
en l’accés al barri de la Mariola. 
És en aquest punt, en la vorera 
de nombres parells, s’eixampla-
ヴ< ﾉ; ┗ﾗヴWヴ; Wﾐ ヴヰ IWﾐプﾏWデヴWゲが 
desplaçant l’estacionament en 
línia que hi ha en aquest tram, 
ケ┌W Wゲ ﾏ;ﾐピﾐSヴ<く

Amb el lema ‘Els seus drets en 
joc’, la 28a edició de la campa-
ﾐ┞; SW ヴWIﾗﾉﾉｷS; SW ﾃﾗｪ┌ｷﾐWゲ SW 
la Creu Roja s’inicia amb l’objec-
ピ┌ SW SｷゲデヴｷH┌ｷヴどﾉWゲ WﾐデヴW ヲくヰヰヰ 
infants de la demarcació. La ini-
Iｷ;ピ┗; I; Sﾗﾐ;ヴ Wﾉ デヴWデ SW ゲﾗヴピS; 
;ｴｷヴ ｷ Wゲデ;ヴ< Wﾐ ﾏ;ヴ┝; gﾐゲ ;ﾉ ヮヴﾘ-
xim 4 de gener de 2021. El punt 
de recollida de joguines serà la 
seu de la Creu Roja a Lleida, així 
com en les diferents delegacions 
al llarg del territori lleidatà. Fins 
;ﾉ ﾏﾗﾏWﾐデ ゲげｴ;ﾐ ;Iピ┗;デ ┌ﾐWゲ ヵヰ 
persones voluntàries d’11 as-
semblees diferents de la Creu 
Roja a Lleida, per fer que la cam-
ヮ;ﾐ┞; ;ヴヴｷHｷ ; ﾏYゲ SW ヲヵ ﾏ┌ﾐｷ-
cipis, més de 2.000 infants i més 
de 4.000 joguines.

L; I;ﾏヮ;ﾐ┞; ┗ﾗﾉ ヮﾗゲ;ヴ Xﾏa;-
si en el dret dels infants a jugar 
ｷ Wﾉ ┗;ﾉﾗヴ WS┌I;ピ┌ SWﾉ ﾃﾗIが Wﾐ Wﾉ 
marc del projecte Joguina Edu-
I;ピ┗; ケ┌W CヴW┌ Rﾗﾃ; Jﾗ┗Wﾐデ┌デ 
SWゲWﾐ┗ﾗﾉ┌ヮ; S┌ヴ;ﾐデ デﾗデ ﾉげ;ﾐ┞く 
Així, es demana que les joguines 
Wﾐ Sﾗﾐ;ピ┌ ゲｷｪ┌ｷﾐ ﾐﾗ┗Wゲが ﾐﾗ HXﾉど
liques, no sexistes, sostenibles i 
ケ┌W aﾗﾏWﾐピﾐ Wﾉ ﾃﾗI Wﾐ ｪヴ┌ヮく

La campanya de recollida 
de joguines de la Creu Roja 
les repartirà a 2.000 infants

La iniciativa 
celebra 

enguany la 
seva 28a edició

El Consell General de rectores i 
ヴWIデﾗヴゲ SW ﾉ; X;ヴ┝; Vｷ┗Wゲ SげUﾐｷ┗Wヴ-
ゲｷデ;デゲ ﾉﾉｷ┌ヴ;ヴ< Wﾐｪ┌;ﾐ┞ ﾉ; MWS;ﾉﾉ; 
SげHﾗﾐﾗヴ SW ﾉ; ｷﾐゲピデ┌Iｷﾙ ; Sﾗゲ gｪ┌-
res reconegudes de la Medicina: 
l’oncòloga Anna Lluch i el cirurgià 
Jﾗ;ﾐ Vｷﾓ;ゲく LWゲ ヮWヴゲﾗﾐWゲ ｴﾗﾏWﾐ;デ-
ﾃ;SWゲ ヴWHヴ;ﾐ ﾉ; ﾏ<┝ｷﾏ; SｷゲピﾐIｷﾙ 
que atorguen conjuntament les 22 
universitats de 4 estats (Andorra, 
Eゲヮ;ﾐ┞;が Fヴ;ﾐN; ｷ Iデ<ﾉｷ;ぶ ケ┌W ｷﾐデW-
ｪヴWﾐ ﾉ; X;ヴ┝;く L; ﾏWS;ﾉﾉ; ゲげ;デﾗヴｪ;ヴ< 
en un acte amb aforament limitat 
ｷ ヴWデヴ;ﾐゲﾏｷゲゲｷﾙ Wﾐ SｷヴWIデWが ケ┌W ピﾐ-
drà lloc el 20 de novembre a la Uni-
┗Wヴゲｷデ;デ Rﾗ┗ｷヴ; ｷ Vｷヴｪｷﾉｷく 

Jﾗ;ﾐ Vｷﾓ;ゲ Yゲ I;デWSヴ<ピI SW Cｷ-
rurgia de la Universitat de Lleida 
ふUSLぶが ｷﾐゲピデ┌Iｷﾙ SW ﾉ; ケ┌W aﾗ┌ ヴWI-
デﾗヴ WﾐデヴW Wﾉゲ ;ﾐ┞ゲ ヲヰヰン ｷ ヲヰヱヱく  DﾗI-

Joan Viñas i Anna Lluch 
reben la Medalla d’honor de 
la Xarxa Vives d’Universitats

El metge cirurgià, Joan Viñas

FOTO: UdL

tor en Medicina per la Universitat 
de Barcelona i especialista en cirur-
ｪｷ; ｪWﾐWヴ;ﾉが デヴ;┌ﾏ;デﾗﾉﾗｪｷ; ｷ ﾗヴデﾗヮX-
Sｷ;が ｷ Wﾐ Iｷヴ┌ヴｪｷ; SｷｪWゲピ┗;が ｴ; Wゲデ;デ 
un dels impulsors dels estudis de 
medicina i cirurgia a la UdL.


