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L’Ateneu Garriguenc aconsegueix 14.000 euros en 
donacions per fabricar mascaretes amb impressores 3D
Dues màquines. En només 7 hores es va assolir l’objectiu de 5.500 euros per comprar una màquina i se n’han acabat 
comprant dues, amb les quals ja s’han fet i entregat 250 màscares. Ara els n’han demanat 400 més per a altres centres.

  Una de les dues impressores fent els suports de les proteccions.  FOTO: E.C.

  Personal de Talma amb les proteccions facials donades per l’Ateneu.  FOTO: Talma

Van tenir constància que en centres 
de salut i residències de la comarca 
s’anava just de material. Van veure a 
la televisió que diversos particulars 
feien mascaretes amb impressores 
3D. Van preguntar als centres de la 
comarca si els anirien bé, els van dir 
que sí i s’hi van posar. Així va sorgir 
la campanya de l’Ateneu Popular Gar-
riguenc per aconseguir, mitjançant 
donacions, els diners per comprar 
una impressora 3D amb què fabricar 
suports per a màscares de protecció 
facial. La campanya va arrencar el 
25 de març i volia arribar als 5.500 
euros d’una màquina i material rela-
cionat. Es va aconseguir en només 7 
hores. A partir d’aquí, si s’arribava 
als 11.000 euros es compraria una 
segona impressora per poder sub-
ministrar equips de protecció el més 
ràpid i al màxim de gent possible. I 
així va ser. El dia 26 es tancava amb 
un total de 13.869 euros. 
Amb l’assessorament d’una xarxa de 
makers que ja hi treballava, el dia 27 ja 
es tenia la primera màquina en funci-

 Redacció  ·  La Granadella 
L’Ajuntament de la Granadella va 
acordar el passat dimecres 25 de 
març el pagament dels ajuts muni-
cipals als treballadors autònoms. 
Aquests ajuts corresponen al 100% 
de la quota d’autònoms del primer 
any, el 75% el segon, el 50% el tercer 
i el 25% de la quota del quart. Poden 
optar a l’ajut les persones físiques 
empadronades i residents al muni-
cipi.
Aquestes subvencions han beneficiat 
aquest any dotze autònoms del muni-
cipi i l’import pagat aquesta setmana 
ha estat d’11.124,37 €, corresponents 
als imports de tot l’any. Des de l’inici 
de la línia d’ajuts aquesta ha benefi-
ciat disset persones.

 Redacció  ·  Comarca 
L’Ateneu Cooperatiu de les Terres 
de Lleida, Ponent Coopera, ha posat 
en marxa una campanya de micro-
mecenatge a través de la plataforma 
Goteo amb l’objectiu de donar suport 
al teixit cooperatiu de Ponent per tal 
que pugui seguir l’activitat davant la 
crisi econòmica derivada de la pan-
dèmia del coronavirus.
Així mateix, es destinarà el 10% de 
les donacions a ajudar el sector sani-
tari de Ponent, amb una donació di-
recta a l’Hospital Arnau de Vilanova. 
Entre les entitats col·laboradores, s’hi 
troben les cooperatives garriguen-
ques Tres Cadires, Les Obagues o 
John Fil.
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L’Ajuntament de la 
Granadella avança 
el pagament dels 
ajuts als treballadors 
autònoms

Ponent Coopera 
llança una campanya 
de micromecenatge 
de suport al teixit 
cooperatiu

onament i el 29 es feien les primeres 
entregues de màscares a l’associació 
Talma, de Juneda, i al CAP de la Gra-
nadella. Després se’n portarien tam-
bé a les residències de Juneda i a la 
comissaria de Mossos d’Esquadra.
“Fem unes 60-70 peces al dia, si tot 
va bé, que no sempre és així”, explica 
Enric Cañero, president de l’Ateneu. 
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Ara, les peces que vagin sorgint es 
volen repartir a farmàcies i comer-
ços de les Garrigues i ja en tenen de 
demanades a residències del Segrià 
i el Pla d’Urgell i centres de discapa-
citats de la província. Quan acabi la 
necessitat, la intenció és donar una 
impressora a Talma i una a l’INS 
Josep Vallverdú de les Borges. Amb 

els diners que puguin sobrar es vol 
comprar material per als centres que 
més en necessitin, d’acord amb els 
serveis socials del Consell Comarcal. 
D’altra banda, l’empresa de motllos 
d’injecció de termoplàstics Verlan, 
de les Borges, també ha estat fabri-
cant màscares amb impressora 3D i 
n’ha donat a tot Arbeca (consultori, 
farmàcia, comerços, etc.) i a la resi-
dència d’avis Les Garrigues, de les 
Borges.

Un cop passada la necessitat, 
es donarà una impressora 
a Talma i una a l’institut de 
secundària de les Borges

Coronavirus Covid-19
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El termini de presentació de la decla-
ració agrària (DUN) 2020, a través 
de la qual es poden sol·licitar els ajuts 
de la Política Agrària Comuna (PAC) 
del 2020 i realitzar altres tràmits al 
Departament d’Agricultura, es va ini-
ciar l’1 de febrer, i estava previst que 
finalitzés el 30 d’abril. Davant de la 
situació excepcional d’estat d’alarma 
provocada pel coronavirus SARS-

AGRICULTURA

Es prorroga el termini fins al 15 de juny per presentar la declaració 
agrària d’enguany

  Els terminis variaran segons la situació  FOTO: Àlex Recolons/ACN

COV-2, Agricultura està tramitant 
l’ampliació del termini dels ajuts i 
tràmits de la DUN fins al 15 de juny 
(ajuts directes, ajuts a la sostenibili-
tat, ajuts a la competitivitat i la resta 
de tràmits DUN).

Informació al web
Respecte a l’ajut a la reestructuració 
i reconversió de la vinya, el termini 
s’ampliarà fins als 15 dies naturals 

posteriors a la suspensió de l’estat 
d’alarma. El Departament d’Agricul-
tura recorda que el seu web www.
agricultura.gencat.cat, a través de 
la pàgina específica dedicada a la 
declaració, disposa de tota la infor-
mació per fer la sol·licitud dels ajuts, 
i així s’hi pot trobar l’accés a l’apli-
cació DUN, els manuals, les entitats 
col·laboradores i els contactes dels 
grups de suport.
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