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❘ tremp ❘ L’ajuntament de Tremp 
ha organitzat una sèrie de ta-
llers per sensibilitzar els nens 
i nenes del Jussà sobre la im-
portància del comerç local. Els 
alumnes de tercer de Primària 
del col·legi Valldeflors de Tremp 
van ser ahir els primers a par-
ticipar en aquesta campanya. 
Primer es va organitzar una 
sessió de treball a l’aula, en què 
els joves van reflexionar sobre 
el teixit comercial, el valor que 
aporta al municipi i també van 
aprendre les tasques que porta 
a terme un comerciant en el seu 
dia a dia. Tot seguit, van visitar 
diferents establiments, on els 
seus responsables els van expli-
car la seua feina i com mantenen 
els seus negocis. L’objectiu és 
implantar aquesta campanya a 
tots els centres educatius de la 
comarca.

tremp promociona els comerços 
locals entre els nens del Jussà

municipis campanyes

els estudiants del col·legi Valldeflors, en una llibreria de Tremp.

acn

Entre altres activitats, els es-
tudiants es van pesar i es van 
prendre la tensió en una farmà-
cia, a la llibreria van ajudar a 
ordenar llibres i van descobrir 

anècdotes del món editorial i 
en una botiga de fotografies, es  
van fer una foto de grup i van 
aprendre sobre el procés de 
revelatge.

Insten a ampliar 
bonificacions  
a l’AP-2

infraestructures

❘ lleiDa ❘ La plataforma RES-
CAP-2 va valorar ahir posi-
tivament que el projecte de 
pressupostos de l’Estat per 
al 2019 inclogui una partida 
per finançar les bonificaci-
ons de l’AP-2 per la desvia-
ció de camions entre Soses i 
les Borges, un fet que indica 
que el ministeri de Foment 
veu amb bons ulls allargar el 
tram bonificat. Per aquesta 
raó, l’entitat va tornar a in-
sistir ahir que la Generalitat 
demani ampliar la bonifica-
ció a l’Estat, que ara s’aplica 
de les Borges Blanques al Pla 
de Santa Maria.

PIMEC avala el 
projecte de la 
fibra òptica

comunicacions

❘ lleiDa ❘ La patronal Pimec va 
celebrar ahir el compromís 
de la Generalitat d’impulsar 
la connectivitat a internet 
mitjançant fibra òptica a tots 
els municipis de Catalunya 
l’any 2023, un projecte en 
el qual l’Executiu col·labora 
amb les diputacions, ajunta-
ment i consells comarcals. 

Pimec va recordar que fa 
anys que reclamen la im-
plantació d’una bona xarxa 
de comunicacions al territo-
ri i es va mostrar satisfeta 
amb aquest projecte de la 
Generalitat.

maría molina
❘ lleiDa ❘ Els representants sindi-
cals d’UGT, CCOO i SIE (Sin-
dicat Independent de l’Energia) 
amb presència a Endesa van 
acordar aquest dijous a Madrid 
interposar una denúncia al jut-
jat social per la vulneració dels 
drets socials i la modificació de 
les condicions de treball d’em-
pleats i jubilats. Els sindicats 
el qualifiquen de conflicte col-
lectiu ja que hi estan implicats 
treballadors en actiu, jubilats, 
prejubilats per ERO i persones 
amb acords voluntaris de sorti-
da (AVS), segons fonts sindicals.
En aquesta reunió van partici-
par representants de les asso-
ciacions regionals de jubilats 
i prejubilats de tot Espanya, i 
també es va pactar crear una 
junta coordinadora per a una 
comunicació única i efectiva, 
evitar confusions i coordinar 
esforços. 

Malgrat que els sindicats 
estan disposats a facilitar l’as-
sistència jurídica en demandes 
individuals, les desaconsellen ja 
que la tramitació d’un conflicte 
col·lectiu deixa en suspens les 
demandes particulars, de mane-
ra que es considera que és millor 
esperar que s’entauli la deman-
da conjunta. També han quedat 
suspeses les eleccions sindicals 
previstes per als pròxims mesos 
fins al moment en què “l’actual 
situació d’incertesa no sigui tan 

alta i s’hagi aconseguit la unitat 
per fer front a les pèrdua de be-
neficis socials”.

Prop de tres-cents empleats 
i jubilats d’Endesa dels 1.500 
afectats a Lleida (cinc-cents 
del Pirineu) es van manifestar 
aquest dimarts passat al davant 
de la seu de l’empresa a Lleida 
per conservar les tarifes boni-
ficades de la llum després d’un 

any de negociacions sense ar-
ribar a un acord i de la intenció 
de la companyia de posar fi a 
aquests drets el pròxim dia 1 
de juliol. 

Pel que fa al cas dels jubilats, 
es tracta de mantenir la tarifa 
empleat, i també altres avantat-
ges per a la resta de treballadors 
que s’han aconseguit al renunci-
ar a augments de sou (vacances i 

beques). Els jubilats mantindran 
les mobilitzacions a Lleida i els 
del Pirineu es concentraran el 
dia 22 a la Pobla de Segur i el 
29 al Pont de Suert per evitar 
desplaçaments. 

S’ha de recordar que l’em-
presa està disposada a repren-
dre les negociacions i pactar 
solucions individuals al no ha-
ver-hi un conveni marc.

la manifestació a la qual van assistir dimarts 300 persones a la seu d’endesa a magraners.

magDalena altisent

Jubilats i treballadors d’Endesa 
porten al jutge la “pèrdua de drets”
Acord d’associacions regionals de tot l’Estat per denunciar un conflicte col·lectiu 
|| Mantindran les mobilitzacions a Lleida, la Pobla i el Pont de Suert

empresa mobilitzacions

agricultura cultius
Josep maria martí carnicer

imatge de la xarrada a l’ateneu de Tàrrega.

Xarrada a Tàrrega sobre la 
capacitat productiva del pistatxo
❘ tàrrega ❘ El local social de 
l’Ateneu de Tàrrega va aco-
llir dijous una xarrada sobre la 
capacitat productiva dels pis-
tatxers, un dels motors del ca-
nal Segarra-Garrigues. La jor-
nada va anar a càrrec Antoni 
Pujol, president de l’Associació 

Cooperació Rural pel Desen-
volupament. Aquest és un dels 
actes del centenari de la Soci-
etat Ateneu de Tàrrega i a la 
capital de l’Urgell van assistir 
veïns i agricultors d’aquesta 
comarca i del Pla d’Urgell i de 
la Noguera.
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Catalunya podrà accedir al pla 
d’arrancada de fruiters.

p. 24
L’Ibex-35 remunta un 1,8% i pot 
superar la cota dels 9.000 punts.

p. 24

Imatge d’un camp d’ordi a la comarca de la Segarra.

segre

m. gateu
❘ LLeIDa ❘ La tendència en cultius 
de cereals està canviant entre 
els agricultors lleidatans. Se-
gons les últimes dades publica-
des pel departament d’Agricul-
tura de la Generalitat, la super-
fície conreada de blat l’any 2018 
a la província va ser de 45.100 
hectàrees (ha), un 1,51% menys 
que el 2017, quan es van assolir 
les 45.749 ha. No obstant, si es 
compara amb la dada del 2011 
(53.839 ha), el descens és encara 
més gran: un 16,23%. Aquest 
fet determina que el canvi es 
produeix des de ja fa uns anys. 
Un dels motius d’aquesta caigu-
da és que els agricultors estan 
deixant de banda el cultiu tradi-
cional de blat, i opten, sobretot, 
per l’ordi. Segons el responsable 
de cereals d’Unió de Pagesos, 
Santi Caudevila, l’ordi beneficia 
el productor perquè el seu cultiu 
és tres setmanes més curt que 
el de blat. 

Aquest marge és “primor-
dial” per a la maduració i es-
tabilitat d’una segona collita, 
principalment de panís, segons 
Caudevila. D’aquesta manera, 
els productors s’asseguren amb 
més certesa l’èxit d’aquesta co-
llita. Així mateix, les tones de 
blat produït també van caure 
l’exercici del 2018 respecte a les 
obtingudes el 2017. En concret 
un 9,71 per cent menys. Segons 
Caudevila, la reducció es deu 
que no va fer prou fred durant 
els mesos d’octubre, novembre 
i desembre i “això va afectar la 
qualitat del blat”. En producció, 
la caiguda també és més notable 

El sector del cereal aparca el cultiu 
del blat per altres de més rendibles
A l’oferir millors condicions per a una segona collita de panís i més rendibilitat || 
Plantacions afectades per les pluges del setembre continuen sense recollir-se

agricultura cereals

comparant dades del 2018 amb 
el 2011. En concret, l’any passat 
es va produir un 30,86% menys 
que el 2011.

Respecte a la progressió del 
total d’hectàrees i de tones co-

llides de blat a la província de 
Lleida dels anys 2015 a 2018, 
les xifres també indiquen una 
disminució gradual. 

Com a possible causa, Cau-
devila va apuntar a les elevades 
temperatures del maig i el juny 
d’aquests últims anys. “El blat 
necessita temperatures mode-
rades perquè maduri adequada-
ment. Unes altes temperatures 
fa que el blat acabi la vida abans 
i migri, és a dir, maduri massa 
aviat i es podreixi”, va afegir. 
Això comporta una reducció de 

les hectàrees conreades i també 
del blat collit.

Pel que fa al panís, val a re-
cordar que hi ha plantacions 
lleidatanes d’aquest cereal que 
que no es poden recollir des de 
l’octubre. Les abundants pluges 
i tempestes del mes de setembre 
van enfangar el terreny i el van 
fer inaccessible per a la collita. 
No obstant, el mateix Caude-
vila ja va comentar que un dels 
beneficiats d’aquestes pluges va 
ser la colza, per la humitat i la 
salaó que els van aportar.

hectàreeS
L’extensió de terreny 
conreat de blat ha disminuït 
un 1,51 per cent el 2018, 
respecte al 2017

Vall Companys demanda 
CCOO per l’aturada a Avidel

laboral conflicte

❘ LLeIDa ❘ Vall Companys ha de-
mandat CCOO per la vaga que 
va convocar del 6 de novembre 
als centres de treball de la firma 
lleidatana, inclòs Avidel, a Al-
coletge. El sindicat va convocar 
l’aturada per denunciar l’exis-
tència de “falsos autònoms” a la 
plantilla. L’empresa afirma que 
aquests no eren empleats de la 
càrnia, per la qual cosa no hau-
rien d’haver suportat els efectes 
de la protesta. CCOO contesta 
que, malgrat la demanda, segui-

ran defensant els treballadors. 
D’altra banda, UGT i Vall Com-
panys van anunciar dimecres 
un pacte perquè la planta a Ejea 
de los Caballeros (Saragossa) 
regularitzi tots els empleats 
abans del juliol. D’altra banda, 
el responsable de FITAG-UGT 
a Lleida, Antonio Rodríguez, 
va dir que l’empresa encara té 
alguns “falsos autònoms” a les 
seues instal·lacions a Ponent, 
però va precisar que aviat seran 
regularitzats.

L’escorxador de Mollerussa 
readmet tres empleats

treball empresa

I. chIva
❘ LLeIDa ❘ Tres treballadors de 
l’escorxador The Fortune 
Pig de Mollerussa vinculats a 
UGT que van ser acomiadats 
entre dijous i ahir han estat 
readmesos, segons van expli-
car ahir fonts de Grup Jorge, 
empresa propietària de les 
instal·lacions. 

Els serveis jurídics de la 
firma aragonesa van trobar 
“irregularitats” en els acomi-
adaments d’aquests empleats, 

contractats a través d’Axparia, 
que és l’empresa de serveis que 
explota l’escorxador mollerus-
senc. Així les coses, Axparia 
va comunicar ahir mateix la 
readmissió als tres afectats, 
que es reincorporaran dilluns 
al seu lloc de treball. Amb tot, 
des del Grup Jorge van reite-
rar el compromís de complir 
les normes “legals i morals”, 
després que UGT els hagués 
acusat de tenir una actitud 
“caciquista”.

Agricultura paga 
2,5 milions a 
pagesos d’àrees 
amb limitacions

aJuts

❘ LLeIDa ❘ La conselleria d’Agri-
cultura va iniciar ahir el pa-
gament dels ajuts als pagesos 
de zones amb limitacions na-
turals o altres d’específiques 
relatives a la campanya del 
passat exercici 2018. La de-
marcació de Lleida rebrà un 
total de 2,56 milions d’euros 
en aquest concepte, dels 4,7 
milions pagats per la Gene-
ralitat a tot el territori cata-
là. La comarca del Segrià és 
la comarca lleidatana amb 
un nombre d’expedients 
abonats més alt, un total de 
331, per un import total de 
198.895,13 euros. Tanma-
teix, és el Pallars Jussà la que 
més diners rebrà, un total de 
429.911,81 euros.

JARC parla de pòlisses 
agràries a Mollerussa
❘ MOLLerUssa ❘ JARC va or-
ganitzar dijous a Mollerus-
sa, amb la col·laboració de 
Mir&SiuranaAssessors, una 
sessió informativa sobre les 
assegurances de la fruita dol-
ça i les diferents modalitats. 
A l’acte, celebrat al Teatre 
L’Amistat, hi van assistir vint 
persones.

Fins a 812.000 barrils 
menys de cru al dia
❘ MaDrID ❘ L’OPEP va anunciar 
ahir que reduirà a 812.000 
barrils de cru al dia la seua 
producció fins al juny, una 
baixada més notable de la 
prevista. Els seus països ali-
ats, en canvi, retallaran la 
producció menys de l’esperat, 
i la deixaran a 383.000 bar-
rils menys cada jornada. En 
total, produiran diàriament 
43,874 milions de barrils.

Algèria fabrica 22.000 
vehicles Seat el 2018
❘  aLger ❘  Seat va fabr icar 
22.000 cotxes el 2018 a les 
instal·lacions que el Grup 
Volkswagen té a Algèria. 
En total, la planta va produir 
53.000 unitats el 2018, el tri-
ple que el 2017, quan tan sols 
en van sortir 17.015 vehicles.

Tesla acomiadarà  
3.000 empleats
❘ MaDrID ❘ Elon Musk, funda-
dor de Tesla, va anunciar ahir 
que acomiadarà unes 3.000 
persones per reduir costos.
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HORòscOp

Intercanvi dels alumnes de l’institut  
Josep Lladonosa de Lleida a Noruega
Els alumnes de Batxillerat de l’institut Josep Lladonosa de 
Pardinyes estan passant uns dies d’intercanvi a la ciutat 
d’Oslo, coneixent i treballant aspectes de la cultura i la 
naturalesa dels països nòrdics.

INS JOSEP LLADONOSA

FErNANDO LázArO

Alumnes del col·legi Valldeflors de Tremp 
visiten l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà
Els estudiants de cinquè de Primària van poder conèixer 
de prop les instal·lacions de l’arxiu, així com la missió de 
conservació de la memòria i el patrimoni documental que 
té. També van descobrir l’ofici d’arxiver.

Tremp celebra el dia de Sant Antoni Abat amb el ball del contrapàs
Desenes de persones es van re-
unir dijous a la plaça Francesc 
Pujol de Tremp per celebrar 
el dia de Sant Antoni, patró 
dels agricultors i protector dels 

animals. A més de la missa, la 
posterior benedicció de masco-
tes i maquinària agrícola, i els 
tradicionals Tres Tombs, a la ca-
pital del Pallars Jussà també va 

ser protagonista la dansa amb el 
popular ball del contrapàs que 
van interpretar els fadrins del 
poble. Abans s’havien repartit 
galetes i vi dolç.

JOrDI urIACh

recapten 600 euros per estudiar el 
trastorn límit de personalitat a l’IRBLleida
Xavier de la Fuente ha recaptat 600 euros per a la investi-
gació biomèdica a Lleida, destinats a estudiar el trastorn 
límit de personalitat a càrrec del grup de Fonaments Bi-
ològics dels Trastorns Mentals del IRBLleida

IrbLLEIDA

Castelldans celebra el dia 
de Sant Antoni Abat

Castelldans va renovar dijous el vot a Sant Antoni Abat com 
a part d’una tradicional festa que va acabar amb el Cant dels 
goigs i el repartiment de coca entre els assistents.

FArré rEbuLL

Premis d’una 
marató 
d’informàtica
La firma SEMIC va en-
tregar quatre iPads als 
guanyadors del repte de 
la marató HackEPS de 
Lleida. L’equip guanya-
dor estava format per 
Ferran Velasco, Andreu 
Gallofé, Bernat Torres i 
Víctor Sánchez.

SEmIC

ÀRIES 21-III / 19-IV.
Penseu abans de reaccionar. Les situa-
cions emocionals s’han de portar amb 

compte. Si reaccioneu de més, us costarà car. 
Enfoqueu-vos en activitats físiques.

TAURE 20-IV / 20-V.
Planifiqueu una reunió. Escolteu les 
històries compartides per trobar infor-

mació que us ajudi a comprendre millor les per-
sones que estimeu.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Escolteu, però no us ho cregueu tot. 
Concentreu-vos en el que podeu con-

tribuir. Participeu només en el que pugueu ma-
nejar i cuideu la vostra reputació.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Penseu molt en les responsabilitats i en 
la millor manera de gestionar les rela-

cions importants, les finances personals i els 
canvis que tenen lloc al vostre voltant.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Feu plans especials per a dos o organit-
zeu una reunió amb els amics. un lloc 

on no hàgiu estat mai us despertarà nous inte-
ressos i temes de conversa.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Necessiteu un descans de les persones 
del vostre voltant. Feu alguna cosa que 

us ajudi a relaxar-vos. El temps que passeu amb 
gent que us fa riure us ajudarà a rejovenir.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Continueu movent-vos. No deixeu que 
ningú s’interposi al vostre camí o us 

dissuadeixi d’assolir la meta. Enfoqueu-vos en el 
creixement personal. Es destaca l’amor.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
un viatge d’un dia o una reunió familiar 
donarà respostes a les preguntes sobre 

el vostre llinatge que us desconcerten. un fami-
liar comptarà amb vosaltres perquè l’ajudeu.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
mantingueu la vida en perspectiva. Es-
tareu temptats de ser excessius o de 

seguir algú que és una mala influència. Poseu 
l’energia en millores a la llar.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Aferreu-vos al que sabeu. Si feu un canvi 
sense investigar prou, perdreu un factor 

important que pot causar-vos inconvenients. No 
descuideu les regles.

AQUARI 20-I / 18-II.
mantingueu les opinions per a vosaltres 
quan tracteu amb persones que proba-

blement no hi estiguin d’acord. Obtindreu molt 
més si eviteu les interferències.

PEIXOS 19-II / 20-III.
moveu les coses a casa. Feu ús del que 
teniu en lloc de sortir i comprar res nou. 

Demaneu ajuda o els favors que us deuen per 
fets passats.
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