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Els salaris estan perdent clarament poder adquisitiu amb una inflació desbocada. De fet, els convenis firmats
enguany a la província de Lleida amb prou feines reflecteixen un increment de sous de l’1,88%, mentre que
l’IPC s’ha disparat un 11% en el primer trimestre. És a dir, els sous creixen gairebé sis vegades menys.

➜

laboral ocupació

Els salaris creixen a Lleida gairebé
sis vegades menys que els preus

El poder adquisitiu dels sous, una reivindicació clau en aquest 1 de maig
amado forrolla

redacció

❘ lleida ❘ L’encariment de l’energia
en els últims mesos havia provocat una espiral d’alces de tots els
preus. Una situació agreujada
pels problemes de proveïment
de certes matèries derivada en
gran manera pels efectes de la
pandèmia, en especial en països asiàtics proveïdors. Aquesta situació s’ha agreujat de forma exponencial amb la invasió
russa d’Ucraïna fa dos mesos.
Aquest context ha provocat
una inflació que no es veia en
les últimes tres dècades. De fet,
l’índex de preus de consum s’ha
disparat al març fins a l’11 per
cent a la província de Lleida en
termes interanuals.
Tanmateix, els salaris estan
evolucionant de forma molt diferent. Els convenis firmats a
la demarcació en el primer trimestre d’aquest any, tot just una
desena, reflecteixen un increment mitjà dels ingressos dels
treballadors d’un 1,88 per cent
de mitjana. És a dir, els preus a
què han de fer front els treballadors lleidatans han crescut
gairebé sis vegades més que els
seus ingressos. Parlem d’una
pèrdua de poder adquisitiu de
les famílies.
Però a més, es pot dir que
plou sobre mullat en les eco-

comarques

Ingressos

z L’últim informe de l’Institut
d’Estadítica de Catalunya sobre la renda de les famílies distingeix entre tres grans fonts
d’ingressos: salaris, excedent
brut d’explotació i prestacions
socials.

La concentració de l’any passat amb motiu de l’1 de maig a la Seu Vella amb mesures de distància per la pandèmia.

nomies familiars perquè la
situació d’aquest any agreuja
un problema. L’any passat es
van subscriure a Lleida dinou
convenis, segons les dades de
la conselleria de Treball, que
reflectien un increment salarial
de l’1,32%. Parlem d’un exercici
en el qual els preus van créixer
un 7,3%.
La situació no és gaire millor
a la resta de Catalunya, on els
preus s’han disparat un 9,5%

Al capdavant
z El Pla d’Urgell és la comarca
en la qual els sous tenen més
pes, amb un 60%, seguida
de la Segarra (58,2%), l’Urgell
(57,3%), Aran (57,1%), la Noguera (54,1%) i el Solsonès (53%).

Entorn de la meitat
z La resta de les comarques
lleidatanes se situen entorn de
la meitat: l’Alt Urgell (50,5%),
les Garrigues (50,5%), l’Alta Ribagorça (50,4%), el Pallars Sobirà (49,9%) i el Pallars Jussà
(49,3%).

Catalunya
z En el cas del conjunt de Catalunya, la mitjana és del 58,8%.

entre el març d’aquest any i el
mateix mes del 2021, segons Estadística, mentre que l’augment
salarial en conveni amb prou
feines és d’un 2,04%. Els preus
creixen en aquest cas gairebé
cinc vegades més que els ingressos dels treballadors.
L’informe sobre convenis de
la Generalitat reflecteix, amb
tot, que els increments salarials
a la província se situen a la cua
de Catalunya, perquè els pac-

tats arriben a l’1,62 per cent a
la demarcació de Tarragona, se
situen en l’1,84% a Barcelona i
assoleixen el 2,95 per cent a les
comarques de Girona.
Paral·lelament, cal tenir en
compte que hi ha treballadors
que no es regeixen per convenis
firmats a la província de Lleida,
sinó que ho fan, per exemple,
per altres que tenen un àmbit de
tot el territori català. En aquest
cas, les pujades que s’han pac-

tat des de començament d’any
s’eleven a un 2,06%.

Reivindicació
En aquest context, una de les
reivindicacions dels sindicats
de cara a aquest 1 de maig és
arribar a acords amb empresaris i patronals per poder revertir la situació i que les famílies
treballadors no perdin encara
més poder adquisitiu, sinó tot
el contrari.

el detall

Els lleidatans guanyen 3.369 euros menys a l’any que la mitjana catalana
n Els ingressos salarials dels
lleidatans estan a la cua de Catalunya. De fet, les últimes dades oficials situaven en 19.495
euros la mitjana de sou dels
treballadors el 2020, mentre
que la mitjana catalana arribava als 22.864.
És a dir, que un treballador
a les comarques de Ponent,
Alt Pirineu i Aran va ingressar 3.369 euros menys. També es col·loquen per sota de
la mitjana de l’Estat, que és

de 20.503 euros, la qual cosa suposa que a la província
els ingressos per nòmina són
1.008 euros inferiors.
La situació dels salaris és, a
més, molt diferent en funció
de l’edat o els sectors i també
el sexe dels treballadors. Per
posar un exemple, els lleidatans menors de 18 a 25 anys
amb prou feines van ingressar vuit mil euros l’any 2020,
mentre que aquells que tenen
edats per sobre dels de 56 anys

i més experiència laboral arriben als 23.736. En l’anàlisi
d’ingressos per sexes, la mitjana salarial dels homes va ser
a la demarcació de 20.881 euros davant dels 17.831 de les
dones.
Estem parlant d’una bretxa
salarial que està relacionada
en molts casos amb l’efecte
que té sobre la carrera professional d’elles el fet de la cura de fills i persones grans de
la família. Es tradueix, entre

altres coses, en el fet que són
moltes les dones que aspiren
o accepten llocs de treball a
temps parcial, per posar un
exemple.
Per sectors, els de serveis
lligats al lleure i l’agricultura
se situen a la cua en salaris,
al no arribar als 11.000 euros
anuals, mentre que al capdavant es col·loca el de la banca i
les assegurances, on la mitjana
supera els 34.000, segons les
dades del fisc.

Segre
Diumenge, 1 de maig del 2022

tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Pallars/Alta Ribagorça
17033

Creu Roja ���������������������������������������973 65 10 00
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����904 10 81 08
Farmàcies . . . . . . . . Martínez�����973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . Artigues�����973 65 01 38
Correos�������������������������������������������973 65 03 09
Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
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Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat . . . . . �����973 62 08 04
Correos�������������������������������������������973 62 02 41
Escola de Piragüisme  . . . . . . �����973 62 07 75

patrimoni històric

Sort frenarà el deteriorament
de l’antiga escola d’Enviny

Jutjat de Pau���������������������������������973 62 00 64
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
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CAP���������������������������������������������������973 69 11 59
Creu Roja ���������������������������������������649 80 53 05
Servei d’ambulàncies . . . . . . �����902 45 09 02
Jutjat de Pau���������������������������������973 69 00 77
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Oficina turisme�����������������������������973 69 06 40
Farmàcia Aguilà Borràs . . . . . �����973 69 01 08
Correos�������������������������������������������973 69 03 05
C. de Recursos Pedagògics �������973 69 03 43
Serv. d’Extensió Agrària . . . . �����973 69 00 40
Societat de Pescadors . . . . . . �����973 69 05 15
Bombers�����������������������������������������973 69 00 80

energies renovables
j.v.

La rehabilitarà i preguntarà als veïns quins usos donar-li
ajuntament de sort

r.r.

❘ lleida ❘ L’ajuntament de Sort
renovarà la teulada de l’antiga
escola d’Enviny per frenar el
deteriorament d’aquest edifici,
la primera planta del qual acull
el local social del poble i que
forma part de les rutes turístiques del municipi: va ser un
dels escenaris de la sèrie televisiva Les veus del Pamano,
que “s’ha vist en pantalles de

Les casetes i calderes llestes per a la instal·lació a Llavorsí.

Llavorsí instal·la la nova
calefacció amb biomassa

atractiu turístic

L’escola forma part de les
rutes turístiques de Sort
al ser escenari de la sèrie
‘Les veus del Pamano’
Catalunya i d’arreu del món”,
com recorda el projecte de
rehabilitació.
La teulada original de fusta
i pissarra presenta nombroses
goteres i està massa degradada
com per ser reparada, per la
qual cosa caldrà substituir-la
per una de nova. L’ajuntament
va treure a concurs les obres
el mes de març passat amb un
pressupost de licitació que supera els 50.000 euros. L’empresa adjudicatària tindrà un

La façana de l’antiga escola d’Enviny, construïda el 1935.

termini d’uns dos mesos per
completar els treballs.
“L’objectiu és conservar
aquesta peça del patrimoni
històric”, va explicar l’alcalde de Sort, Bado Farré (Som
Poble). “L’escola no pateix
danys estructurals, però són
importants i hi intervenim per
evitar que s’agreugin”, va dir.
L’edifici, construït l’any
1935 durant la Segona República, ocupa una superfície
de 71 metres quadrats i té dos

plantes. La segona actualment
no s’utilitza “pel seu mal estat”, segons el projecte.
Les obres permetran tornar
a donar ús a la segona planta
de l’escola d’Enviny, si bé el
consistori encara no ha pres
una decisió sobre aquest tema.
L’alcalde també va assenyalar que han començat a rebre
alguna proposta dels veïns i
que consultaran la població
per decidir què fer a la planta
superior.

municipis obres

❘ llavorsí ❘ L’ajuntament de
Llavorsí ultima les obres de
la calefacció central amb biomassa que escalfarà i subministrarà aigua calenta als
diferents edificis públics del
poble, entre els quals s’inclouran l’ajuntament i les oficines municipals, el col·legi
públic i el seu menjador, el
parc dels Bombers, el Centre d’Assistència Primària
(CAP), el centre de rehabilitació i les dependències
del Parc Natural de l’Alt Pirineu. La inversió superarà
els 440.000 euros.
Segons l’alcalde, Josep Vidal, la setmana passada va
arribar la caseta on s’ubica-

ran les dos calderes que ja
estan instal·lades. Durant la
setmana vinent s’instal·laran
les conduccions per sota de
C-13 per tal de connectar a
la xarxa de calor els edificis a l’altre costat de la carretera i posar el sistema en
funcionament.
Un a ve g a d a f i n a l it z i
aquesta primera fase de les
obres, l’ajuntament de Llavorsí estendrà aquest sistema de calefacció (conegut
com district heating) també
a habitatges, ja que segons
l’alcalde “tenim matèria
primera garantida i l’estalvi energètic a les llars serà
també important”.

municipis celebracions
ajuntament de la pobla de segur

ajuntament de vilaller

La brigada municipal ha condicionat el camí dels Carantos.

Preparatius per al Festival de
Bruixes dels Carantos de Vilaller
La Pobla licita obres per recuperar una ermita i fer-la aconfessional
❘ la pobla de segur ❘ L’ajuntament
de la Pobla de Segur ha tret a
concurs obres per rehabilitar
l’antiga ermita del cementiri
municipal, que actualment

està tancada i amb la teulada
enfonsada.
El consistori destina més de
80.000 euros a aquesta actuació, que serà el primer pas per

reobrir l’antic temple catòlic
com una sala aconfessional:
podrà acollir cerimònies de
qualsevol confessió religiosa,
així com de no creients.

❘ vilaller ❘ La brigada municipal de Vilaller ha dut a terme
aquesta setmana treballs de
neteja al camí dels Carantos,
on una escultura representa
una falla tradicional.
Aquesta intervenció arriba una setmana abans de
la celebració del Festival de

Bruixes dels Carantos, dissabte vinent.
El programa començarà
amb una caminada al matí,
a les 9.00 hores hi haurà diferents activitats i jocs basats
en les bruixes al llarg de la
jornada i acabarà amb un ball
a les 22.00 h.

