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Acte a la plaça del dipòsit de Lleida per 
informar els temporers dels seus drets 
davant la campanya de la fruita

1,30 €

GUIA | pàg. 20
el primer no Surrender Kids de Vilanova 
de Bellpuig reuneix mig centenar de 
joves admiradors de The Boss

Una empresa eslovena 
s’instal·la a l’aeroport de la 
Seu per vendre avionetes
Activitat inèdita 
|| És la primera 
‘concessionària’ 
que opera a                         
la infraestructura

Calendari || La     
firma ja ha construït 
un hangar i estarà 
llesta per funcionar 
aquest estiu

Negoci d’alta volada a la Seu 
d’Urgell. L’aeroport compta 
des de fa una setmana amb un 
nou hangar que ha aixecat una 
firma eslovena com a punt de 
venda de planadors i avione-
tes ultralleugeres de la marca 

Pipistrel. L’empresa considera 
que ja podrà operar-hi aquest 
estiu. Es tracta d’una activitat 
inèdita a l’aeroport de la Seu 
d’Urgell, que ja compta amb 
servei de taxis i de formació 
de pilots.

LLEIDA I COMARQUES ❘ 7

La Generalitat 
estudia dinou 
projectes per 
millorar l’accés    
al Pirineu

La conselleria de Territori té 
una vintena de projectes sobre 
la taula per millorar les con-
nexions de Lleida i Barcelona 
amb el Pirineu a través del Pa-
llars Jussà i el Pallars Sobirà. 
Una d’aquestes propostes és el 
reivindicat túnel de Comiols, 
que ha d’unir la Noguera amb 
el Pallars.

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Entre aquests, l’esperat 
túnel de Comiols

E

Dos ors per a Craviotto a 
l’Europeu de Belgrad

Rafa Nadal            
fa història 
amb onze 
títols a París

LLeOnARd deLSHAMS eFe
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e

PIRAGÜISME ❘ pàg. 16

TENIS ❘ pàg. 8

El lleidatà venç en 
K4 500 i K2 200 
i es postula per 
a Tòquio 2020

Triomf basc a la 
Volta a Lleida

CICLISME ❘ pàg. 2-3
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La conselleria de Territori treballa una vintena de projectes per millorar els accessos des de Lleida i des de Barcelona 
als Pallars, unes de les comarques més mal comunicades de Catalunya. Entre aquests destaquen les variants en els 
principals municipis i també la reforma de carreteres com la que creua el coll de Comiols, pendent des de fa anys.

El Govern estudia uns vint projectes  
per millorar els accessos al Pallars
L’objectiu és acordar amb les institucions locals quines obres es poden prioritzar

CARRETERES PROJECTES

H.CULLERÉ
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat ha posat 
sobre la taula una vintena de 
projectes dissenyats recentment 
o recopilats en els últims anys 
amb l’objectiu de millorar les 
connexions amb el Pirineu a tra-
vés del Pallars Jussà i el Sobirà 
tant des de Lleida com des de 
Barcelona.

La previsió de la conselleria 
de Territori és posar en mans 
de les institucions locals totes 
les opcions i arribar a acords 
sobre quins s’han de posar en 
marxa i amb quin calendari, és 
a dir, com es prioritzen tenint en 
compte que les inversions són 
milionàries en tots els casos, 
que les arques públiques a pe-
nes s’han recuperat de la crisi i 
probablement mai seran les que 
van ser fa vint anys i que en al-
guns casos es tracta de projectes 
amb un impacte ambiental con-
siderable. El principal exemple 
de tot això és l’accés al Pallars 
des de la Noguera pel coll de 
Comiols (vegeu el desglossa-
ment inferior), probablement la 
principal assignatura pendent 
del Govern d’accessibilitat al 
Pirineu.

Es tracta de fins a dinou pro-
jectes de reforma distribuïts en 
nou rutes, dos de les quals sur-
ten de Lleida i Balaguer (arriben 
al Pallars per Àger o pel Doll) 
i les altres set procedeixen de 
Barcelona i passen per Cerve-
ra, Calaf o Tàrrega i per Ponts, 
Agramunt, Artesa o Balaguer, 
fins a arribar a Sort per Comi-
ols, per la C-12 o per la C-13. 
En aquests itineraris, els trams 
de carretera pendents de refor-
ma situats més al nord tenen un 
volum de trànsit d’entre 3.000 
i 5.000 vehicles diaris, però 
cap al sud es dispara fins a la 
quantitat de 10.000 (a Ponts, 
per exemple). La majoria dels 
projectes són variants i es disse-
minen entre les carreteres C-13, 
N-260, C-53 i C-14. De fet, un 
dels projectes, la variant oest de 
Balaguer, ja és una realitat i es 
va inaugurar fa només unes set-
manes, mentre que la carretera 
C-53 de Tàrrega a Balaguer per 
Bellcaire és objecte també de 
diverses intervencions. També 
destaquen projectes com la ron-
da de Gerri de la Sal, dependent 
del ministeri de Foment i que, 
de fet, va començar a construir 
i després va aparcar per la po-
lèmica arran de la inestabilitat 
de la muntanya que s’havia de 
perforar. Es va substituir per 
una reforma de la travessia.

Comiols, el gran 
debat sobre el 
túnel que vol  
el territori
■ Després de les reformes 
dels accessos al Pallars Jussà 
pel Doll (C-13) i per Àger (C-
12), el pas de Comiols centra 
totes les atencions. Els alcaldes 
reclamen un projecte que solu-
cioni les actuals dificultats de 
la carretera. 

La Generalitat va descartar 
fa anys construir el llarg túnel 
que els edils reclamen i el va 
substituir per cinc petits passos 
subterranis i diversos viaduc-
tes. Els últims estudis contem-
plen quatre alternatives per al 
nou accés de Comiols, entre 
Artesa de Segre i Tremp, l’actu-
al C-1412b. Les quatre alterna-
tives estudiades impliquen di-
ferents traçats i dos d’aquestes 
suposarien un impacte sever 
per la seua afectació al PEIN 
del Montsec.

Segons els estudis de la con-
selleria de Territori, el resum 
de les opcions per a aquesta 

SEGRE

Imatge d’arxiu de l’entrada al coll de Comiols.

nova via és l’alternativa que 
prioritza el túnel redueix la 
longitud d’aquesta carretera 
de 29,4 quilòmetres a 25,3, su-
posa una inversió de tres-cents 
milions d’euros i implicaria un 
estalvi de temps equivalent a 
6,4 milions d’euros. 

En canvi, si s’opta per man-
tenir el traçat de la C-1412b 
millorant-lo, la inversió es re-
duiria a 180 milions d’euros; la 
longitud del tram passaria de 

29,4 quilòmetres a 27,4 quilò-
metres i l’estalvi de temps es 
quedaria en cinc minuts. En 
tots dos casos, la velocitat de 
circulació seria de noranta qui-
lòmetres per hora en un accés 
que té un trànsit al voltant de 
1.300 vehicles diaris, molts 
dels quals cobreixen trajectes 
locals. Els alcaldes hauran de 
negociar ara quina opció pri-
oritzen per al reclamat accés 
per Comiols.

ESTUDI DE CONNECTIVITAT DELS PALLARS
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Millores  
per a set 
recorreguts
L’estudi parteix 
de set trajectes 
entre Lleida 
o Barcelona i 
Tremp i 
Sort i es 
plantegen 
millores en 
tot el traçat.

Possibles 
actuacions de 
l’itinerari

C-12

A. Variant de la C-13/N-260 
a Sort. 17 M€

B. Variant de l’N-260 a Ger-
ri de la Sal.              43,5 M €

C. Variant de l’N-260 a la 
Pobla de Segur.         25 M €

D. Variant de la C-13 a la Po-
bla de Segur.              14 M €

E .  V a r i a n t  d e  l a  
C-13/C-1414b a  Tremp.  
                                        41 M €

F. Variant de la C-1412b a 
Vilamitjana.                   9 M €

G .  C o n d i c i o n a m e n t 
de la C-1412 a Comiols.  
                                 122,5 M €

H. Nova carretera entre 
Folquer i Ponts.       126 M €

I. Condicionam ent  de 
l’L-512 entre Folquer i Ar-
tesa de Segre.            60 M €

J. Variant  de la  C-14 a  
Ponts.                         44,5M €

K. Variant de la C-14 a Agra-
munt.                       24,5 M €

L. Variant de la C-14 a Clara-
valls.                              16 M €

M .  C o n d i c i o n a m e n t 
de la C-13 entre la Pas-
s a r e l · l a  i  C a m a r a s a .   
             Entre 237 i 267 M €

N. Desdoblament de la 
C-13 entre Térmens i Bala-
guer i condicionament fins 
a la Sentiu.                  49 M €

O. Condicionament de di-
versos trams de la C-53 en-
tre Vallfogona de Balaguer 
i Anglesola sense variants.                     
  44,5 M €

P. Variant de la C-53 a Bell-
caire.                        15,5 M €

Q. Variant de la C-53 a 
la Fuliola i  Tornabous. 
                                   15,5 M €

R. Variant de la C-53 a An-
glesola.                       5,5 M €

S. Connexió de la C-12 amb 
la C-26-variant oest de Ba-
laguer.                          4,5 M €

c816b7e8264fdc2e1a324c9579c9be5d17033
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L’explotació de fusta dels boscos 
genera 2,6 milions

p. 11

Un aparell de la marca Pipistrel al nou hangar en construcció a l’aeroport de la Seu.

RAPID SOLUTIONS

C. SANS / R. R.
❘ LA SEU ❘ L’aeroport d’Andorra-la 
Seu d’Urgell té un nou hangar, 
construït fa unes setmanes per 
una empresa que l’utilitzarà 
com a punt de venda de plana-
dors i avionetes ultralleugeres 
de la marca eslovena Pipistrel. 
Aquest serà el primer conces-
sionari d’aeronaus que obre al 
recinte aeroportuari de l’Alt Ur-
gell i els seus promotors apunten 
a la possibilitat d’instal·lar tam-
bé un taller per a manteniment 
i reparacions en el futur. Així 
ho va explicar Michael Bock, 
responsable de la firma distri-
buïdora, Rapid Solutions SL. 
Va apuntar que ultimen ja els 
treballs per condicionar l’han-
gar i que esperen tenir-lo llest 
a l’estiu.

Bock va explicar que ja han 
traslladat a l’hangar dos models 
Pipistrel fabricats a Eslovènia i 
Itàlia, i que durant els propers 
mesos disposaran d’uns altres 
dos aparells per mostrar-los a 
possibles compradors. Es trac-
ta d’una marca amb distribuï-
dors a diversos països que fins 
ara tenia el seu únic punt de 
venda a Madrid. La proximi-
tat amb el Principat d’Andorra 
i amb l’aeroport d’Alguaire els 

Una empresa construeix un nou hangar a         
la Seu per vendre planadors i avionetes
Una activitat inèdita a l’aeroport de l’Alt Urgell, que acull ja firmes de treballs aeris, aerotaxis i formació 
de pilots || La promotora ultima ja els treballs i espera concloure’ls aquest mateix estiu

INFRAESTRUCTURES AEROPORTS

fa preveure, va apuntar, “unes 
bones perspectives de venda”. 
Es tracta d’aeronaus de dos a 
quatre places, algunes de les 
quals elèctriques, com el Taurus 
Electro. De moment, aquesta 
nova activitat donarà feina a dos 
persones.

Hangars
L’aeroport de la Seu té actual-

ment sis hangars. La major part 
es van construir l’any 2012 i es-

tan ocupats per firmes dedica-
des a treballs aeris (Helitrans 
Pyrenees), aerotaxis (El Teu 
Soci Aeri) i formació de pilots 
(El Teu Soci Aeri i La Plana). La 
Generalitat va obrir l’any passat 
un nou concurs per adjudicar 
noves parcel·les per a hangars 
per un període de 25 anys.

En aquests moments estan 
en fase de construcció dos (un 
el de Rapid Solutions) i queden 
disponibles unes altres set par-

cel·les, amb una superfície de 
475 metres quadrats cada una. 
L’empresa pública Aeroports 
de Catalunya exigeix als adju-
dicataris que tots els hangars 
tinguin les mateixes dimensi-
ons: 19 metres d’ample, 25 de 
llarg i 7 d’altura.

Jornada de portes obertes
D’altra banda, l’aeroport 

d’Andorra-la Seu celebrarà dis-
sabte vinent, 16 de juny, una 

nova jornada de portes obertes 
al llarg de tot el matí, i en la 
qual Rapid Solutions serà també 
present. 

L’arribada d’aquesta nova em-
presa a l’aeroport de l’Alt Urgell 
coincideix amb anuncis d’unes 
altres dos firmes que iniciaran 
a partir d’aquest any activitats 
al d’Alguaire: l’acadèmia de pi-
lots BAA Training i l’empresa de 
transport aeri Flightline (vegeu 
les claus).

NOVES EMPRESES

Venda d’avionetes
z L’empresa Rapid Solutions SL 
estrenarà l’aeroport de la Seu 
com a punt de venda d’aero-
naus lleugeres, com a distri-
buïdora de la marca eslovena 
Pipistrel.

Formació per a pilots
z L’acadèmia de formació de pi-
lots lituana BAA Training obrirà 
una base a Alguaire el proper 
mes d’octubre. S’afegirà a una 
activitat que ja desenvolupen 
actualment Vueling i l’aeroclub 
de Sabadell.

Transport aeri
z L’empresa de transport aeri 
barcelonina Flightline també 
tindrà a l’aeroport d’Alguaire 
la base de la seua flota de cinc 
avions entre f inals d’aquest 
any i principis del 2019. Serà la 
primera firma que utilitza l’ae-
roport lleidatà per a activitats 
logístiques.

SIS HANGARS MÉS
L’hangar de la nova 
empresa se suma als sis ja 
construïts al recinte 
aeroportuari de la Seu

Ferits lleus al xocar amb           
el cotxe a Corts Catalanes

ACCIDENT TRÀNSIT

M. CABELLO
❘ LLEIDA ❘ Tres persones van re-
sultar ferides de caràcter lleu 
ahir al matí al xocar el seu ve-
hicle contra un altre que estava 
aparcat a l’altura del número 
81 del carrer Corts Catalanes 
de Lleida.  Segons va explicar 
la Guàrdia Urbna, per causes 
que es desconeixen i que s’in-
vestiguen, els tres ocupants van 
impactar contra un cotxe esta-
cionat i van haver de ser atesos 
en el moment dels fets per una 

ambulància medicalitzada del 
Servei d’Emergències Mèdiques 
(SEM). 

L’avís d’emergència es va re-
bre a prop de les 11.30 hores i 
fins al lloc es van desplaçar dos 
dotacions dels Bombers de la 
Generalitat, així com una am-
bulància i diverses patrulles de 
la Guàrdia Urbana, una de les 
quals amb un camió grua. Des-
prés d’una primera revisió, els 
sanitaris van donar l’alta als tres 
afectats al lloc dels fets.

Tempestes amb granís al pla i els rius 
segueixen per sobre dels 100 m3/sg

AIGÜES PREVISIÓ

❘ LLEIDA ❘ La pluja va tornar ahir 
a ser protagonista a les comar-
ques de Lleida juntament amb 
el granís que va caure en mu-
nicipis com Sunyer, Rosselló i 
Alguaire (també en algun punt 
de Lleida ciutat), malgrat que 
va estar barrejat amb molta 
aigua i l’afectació va ser lleu. 
No obstant, les tempestes es 
van centrar en el nord de la No-
guera, el Jussà, Sobirà, Alta 
Ribagorça i Aran. A Vielha es 
van registrar fins a 18,6 litres 

per metre quadrat, 15,5 a Sort, 
a Espot van arribar als 18 li-
tres per metre quadrat o 9,3 a 
la Pobla de Segur i a Alfarràs 
es van registrar 4,1 litres per 
metre quadrat, mentre que les 
temperatures van registrar un 
lleu ascens. 

Al migdia es va activar un 
avís per intensitat de pluja a 
les comarques del Prepirineu i 
el Pirineu de Lleida. Segons el 
Servei Meteorològic es preveu 
que aquesta setmana la pluja 

persisteixi fins divendres. A 
més, el cabal del Segre ahir a 
Balaguer es va situar en 152,1 
metres cúbics per segon; a Llei-
da era de 163,5 metres cúbics 
per segon; a la Garona al seu 
pas per Bossòst va ser de 90,26 
metres cúbics per segon, i el 
cabal de la Noguera Pallaresa 
era de 114,7 metres cúbics a 
la Pobla de Segur, mentre que 
el de la Noguera Ribagorçana 
va ser de 50,44 metres cúbics 
al Pont de Suert.
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Desenes de persones van assistir a l’acte a la plaça del Dipòsit.

CAMPANYA AGRICULTURA

❘ LLEIDA ❘ El grup municipal 
la Crida i l’entitat A Ponent 
Destriem van informar ahir 
els temporers que es troben 
a la ciutat sobre els seus drets 
i per reclamar una campa-
nya de recollida de la fruita 
que garanteixi els drets so-
cials. Es va organitzar una 
taula a la plaça del Dipòsit 
per atansar-los la informació 
bàsica sobre els seus drets, 
ja que molts “estan mal in-
formats o directament els 
desconeixen”. Se’ls va par-
lar dels supòsits que preveu 

el conveni agrari en matèria 
d’allotjament i com poden fer 
valer els seus drets davant de 
“situacions de vulneració”, 
i demanen que els tempo-
rers obtinguin la nacionali-
tat “perquè contribueixen a 
l’economia”.

Animen els temporers a 
defensar els seus drets

LLEONARD DELSHAMS

Projectes de    
millora als camins   
de Sant Esteve

MUNICIPIS

❘ SANT ESTEVE DE LA SARGA ❘ L’ajun-
tament de Sant Esteve de la 
Sarga ha donat llum verda 
a una sèrie de projectes de 
millora als camins d’accés 
als nuclis del municipi, la 
pavimentació del camí en-
tre Alzina i Moror i l’accés 
a Alsamora, Castellnou i la 
Clua. Aquestes obres comp-
ten amb un pressupost de 
més de 131.000 euros.

Lleida va tancar        
el maig sense cap 
concurs de creditors

PROCESSOS

❘ LLEIDA ❘ Cinc províncies a tot 
l’Estat van tancar el mes de 
maig sense cap concurs de 
creditors: Almeria, Àvila, 
Lleó, Lleida i Sòria. Tanma-
teix, Catalunya, amb vuitan-
ta-dos concursos, un 5,1 per 
cent més que el mateix mes 
de 2017, és la segona autono-
mia darrere de Madrid (amb 
un 29,7 per cent més), on més 
van créixer aquesta mena de 
registres.

Vermut musical de la Fira del Vi de Talarn.

AJUNTAMENT DE TALARN

Prop d’un miler de 
persones visiten els 
cellers de Talarn
La Fira del Vi tanca una nova edició

MUNICIPIS CELEBRACIONS

E.F.
❘ TALARN ❘ La presentació del 
llibre La Conca de Tremp. 
Celler del Pirineu, de Xavier 
Tarraubella i Laureà Pagaro-
las, va centrar ahir la jornada 
de la vuitena edició de la Fira 
del Vi de Talarn, que ha comp-
tat amb la participació d’una 
dotzena de cellers de la comar-

ca. Ahir també es va celebrar 
un vermut musical en el qual 
es va poder tastar diverses es-
pecialitats gastronòmiques pa-
llareses. Segons el consistori, 
durant el cap de setmana van 
visitar els cellers del Pallars 
entorn un miler de persones, 
que van voler conèixer de prop 
aquest producte autòcton.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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Accions de Veritas 
contra el canvi 
climàtic

Campanya 
‘Aliments per 
Lleida’ de Plusfresc
Plusfresc continua treballant 
per millorar el seu entorn 
més pròxim. Els passats dies 
1 i 2, l’empresa va celebrar 
la cinquena edició de la cam-
panya solidària Aliments per 
Lleida, una campanya impul-
sada per Plusfresc i el Banc 
dels Aliments amb la volun-
tat de recollir menjar per a 
l’entitat solidària. 

Durant aquests dos dies, 
voluntaris i voluntàries de 
l’entitat solidària van estar 
als establiments Plusfresc de 
Lleida animant els clients a 
col·laborar amb aquesta ini-
ciativa.

En aquest sentit, entre els 
aliments requerits en la reco-
llida destaquen la llet líqui-
da, l’oli, el xocolate, les con-
serves de peix, carn i vege-
tals, la farina, el sucre, el ca-
cau soluble i els aliments 
infantils.

“Tenir una societat més 
justa i amb menys desigual-
tats depèn de tots. Plusfresc 
vol col·laborar en aquest ob-
jectiu sumant-se a la deman-
da del Banc dels Aliments 
perquè no fal t i  menjar 
aquest estiu”, afirma Rafel 
Oncins, responsable de RSE 
a Plusfresc.

Veritas, la cadena líder de 
supermercats d’alimentació 
ecològica, s’ha proposat dos 
reptes molt ambiciosos: ob-
tenir empremta de carboni 
positiva el 2022 i eliminar 
els plàstics afegits, dels pro-
ductes que depenen directa-
ment de la seua gestió, el 
2019.

Des de fa més de 15 anys 
Veritas lidera un model ali-
mentari transformador. 
L’any 2016 Veritas va elimi-
nar el Bisfenol A dels seus 
tiquets de caixa i recentment 
ha renovat els uniformes dels 
seus més de 500 treballadors 
a partir de cotons ecològics i 
reciclats. 

Entre el 2015 i el 2017, la 
cadena va analitzar els ni-
vells de gasos amb efecte 
d’hivernacle generats per la 
seua activitat econòmica. A 
partir d’aplicar certes millo-
res, com la instal·lació de 
nous equips, el canvi de gas 
refrigerant de les neveres 
dels supermercats o consu-
mir únicament electricitat 
procedent de renovables, ha 
reduït la seua empremta de 
carboni en un 25% durant 
l’any passat.

Van assistir-hi 96 treballadors de les 14 delegacions.

L’hotel balneari Termes de 
Montbrió va acollir els passats 
27 i 28 d’abril la IV Convenció 
de Previntegral Group, em-
presa referent en el sector de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

Amb aquest motiu es van 
reunir els noranta-sis treballa-
dors i treballadores de les ca-
torze delegacions, on van tenir 
l’oportunitat de conviure i 
compartir experiències en un 

entorn únic així com reforçar 
els valors de l’organització, 
com la proximitat, confiança, 
compromís, valor afegit i ex-
cel·lència.

Amb més de quinze anys 
d’experiència en el sector, la 
firma compta amb quatre dele-
gacions a la demarcació de 
Lleida, ubicades a la capital, la 
Seu d’Urgell, Tremp i Mollerus-
sa.

PREVINTEGRAL

IV CONVENCIÓ DE 
PREVINTEGRAL GROUP

Delfí Robinat i Josep Maria Moragues, presidents de les entitats.

El Consell Social de la Univer-
sitat de Lleida i Alumni UdL 
col·laboren en el programa 
Mentoring de l’associació 
d’antics alumnes, destinat a 
afavorir la inserció laboral dels 
graduats. Així ho recull el con-
veni que han firmat els presi-
dents de totes dos entitats, Del-
fí Robinat i Josep Maria Mora-
gues, respectivament.

El Consell Social contactarà 

amb una vintena d’empresaris, 
directius i professionals de 
l’àmbit agroalimentari, de les 
noves tecnologies, la salut i les 
humanitats perquè participin 
en el programa, que es va posar 
en marxa el 2015 i pel qual han 
passat més de 150 persones. En 
aquest sentit, Mentoring va ser 
guardonat el 2015 amb el pre-
mi Alumni España-Banco San-
tander.

UDL

ACORD CONSELL 
SOCIAL - ALUMNI UDL

notícies d’empresa

Ángel Vera i Ignacio Lamberto, en la firma del conveni.

Clínica Dents va firmar la re-
novació del conveni de col·la-
boració amb Penya Fragatina, 
amb motiu de la celebració del 
Dia de la Faldeta. “Sempre 
apostem per donar suport a 
iniciatives socials que promo-
guin la cultura i la tradició del 
nostre entorn”, justifiquen 
fonts de la clínica dental.

Mitjançant aquest acord, el 
doctor Ignacio Lamberto ofe-

reix a tots els socis de la penya 
i als seus familiars un descomp-
te del 15% en el preu de tarifa 
dels tractaments a la seua clíni-
ca de Fraga.

A la imatge, Ángel Vera, 
president de Penya Fragatina, 
al costat del doctor Lamberto 
el dia de la renovació de con-
veni a la clínica, situada a 
l’avinguda d’Aragó de la capi-
tal del Baix Cinca.

CLÍNICA DENTS

CLÍNICA DENTS I PENYA 
FRAGATINA COL·LABOREN

L’assemblea general va aprovar els comptes de l’exercici 2017.

Bantierra, Caja Rural de Ara-
gón, va finalitzar l’exercici 
2017 amb un benefici de 9,1 
milions d’euros, xifra que re-
presenta un creixement del 
30,3% respecte a l’any ante-
rior. El benefici net consolidat 
es va situar en 9,4 milions d’eu-
ros. L’Assemblea General de 
Bantierra, primera entitat ara-
gonesa de crèdit cooperatiu, va 
aprovar els comptes anuals de 

l’exercici 2017, en el qual els 
resultats recurrents van assolir 
els 64,5 milions d’euros, en un 
entorn de lleuger retrocés ge-
neral de marges al sector. L’en-
titat va continuar consolidant 
la base de clients, tant particu-
lars com pimes, així com la 
quota de mercat a les seues 
províncies d’actuació actuals 
de Saragossa, Osca, la Rioja i 
Lleida.

BANTIERRA

BANTIERRA GUANYA 9,1 
MILIONS, UN 30% MÉS
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Imatge d’arxiu d’un bosc de Malpàs a l’Alta Ribagorça.

ACN

E. FARNELL
❘ LLEIDA ❘ La venda de la fusta 
dels boscos públics de Catalu-
nya va suposar l’any passat un 
impacte econòmic de més de 
2,6 milions d’euros i va ocupar 
916 persones, 213 de les quals  
van treballar directament al 
bosc i en la indústria forestal, 
mentre que 700 es van benefi-
ciar de manera indirecta de la 
gestió de la fusta. El 2017 es 
van subhastar 71.565 tones de 
fusta procedents d’una dotzena 
de comarques catalanes, de les 
quals set van ser lleidatanes: Alt 
Urgell (9.000 hectàrees), Alta 
Ribagorça (6.965 ha), Noguera 
(200 ha), Jussà (8.200 ha), So-
birà (7.800 ha), Segrià (1.000) 
i Solsonès (1.900 ha). La venda 
de fusta dels boscos públics és 
una iniciativa d’Agricultura per 
dinamitzar la gestió de les mas-
ses forestals, que en el conjunt 
de Catalunya ocupen una su-
perfície aproximada de 485.000 
hectàrees, que representa un 

24% de la superfície forestal ca-
talana. Fonts del departament 
d’Agricultura van assenyalar 
que la venda d’aquest recurs té 
una repercussió en les zones ru-
rals amb problemes d’abandó, 
ja que el nou model de gestió 
permet crear llocs de treball di-
rectes i indirectes en aquestes 

comarques. Es tracta de perso-
nes encarregades de gestionar i 
tractar la fusta i transportar-la 
fins a les indústries. Gairebé 
la totalitat de la fusta que surt 
a la venda l’adquireixen serra-
dores catalanes, espanyoles i 
també franceses que la utilitzen 
per a biomassa forestal i agrí-

L’explotació de la fusta dels boscos públics 
genera 2,6 milions i 900 llocs de treball
A través de subhastes d’aprofitament de masses forestals municipals d’una dotzena de comarques, set 
de Lleida || La mesura permet millorar la gestió, evitar incendis i impulsar la biomassa

SILVICULTURA GESTIÓ FORESTAL

cola o per a pals per a les línies 
elèctriques.

L’any 2016 es va assolir el 
màxim històric de fusta sub-
hastada procedent dels boscos 
de la Generalitat de Catalunya, 
amb 95.000 tones per un valor 
de 3,2 milions d’euros, la qual 
cosa va representar un incre-

ment del quinze per cent res-
pecte a l’oferta del 2015, quan 
es van vendre 76.626 tones per 
2.465.959 euros. Tanmateix, 
l’objectiu de la Generalitat de 
Catalunya és incrementar la 
gestió dels boscos per evitar 
incendis i plagues i també im-
pulsar la biomassa o el sector 

ZONA RURAL
La venda d’aquest            
recurs permet crear  
llocs de treball a la zona  
per tractar la fusta

del suro, entre d’altres. D’altra 
banda, Agricultura persegueix 
incrementar la superfície de 
bosc gestionat i passar de l’ac-
tual vint-i-quatre per cent al 
cinquanta cent per igualar es-
tàndards europeus.

Des de la direcció general 
d’Ecosistemes Forestals i Ges-
tió del Medi s’impulsen mesures 
per maximitzar la mobilització 
de la fusta, perquè les entitats 
locals propietàries dels boscos 
iniciïn la recerca de noves fór-
mules de gestió com agrupar 
propietats que permetin ofertes 
conjuntes de més volum i més 
atractives o reinvertir els recur-
sos obtinguts dels aprofitaments 
en altres treballs de millora en 
els mateixos boscos, afavorint 
la reactivació de l’economia i 
les millores ambientals.

Aquest any, la Generalitat de 
Catalunya ja ha tret a licitació 
la venda de 3.740 tones de fus-
ta de boscos de la comarca de 
l’Alt Urgell.
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