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TURISME TEMPORADA D'ESQU( 

El grup de Reus pagara a la Seguretat Social 
dos milions per quedar-se el resort de Boí 
Augmenta l'oferta de 250.000 a 300.000 euros després de l'aJ ·legació del BBVA que va paralitzar l'adjuclicació 
11 L'Executiu aprovara dimarts que ve el traspas de l'estació a Ferrocarrils de la Generalitat 
X. RODRIGUEZ 1 C. SANS 1 M.C.B. 
ILLEIDA 1 El grup de Reus va pre
sentar ah ir una nova oferta per 
al resort de BoíTatill, en que es 
comprometen a assumi r el deute 
de més de dos mi lions d'euros 
amb In Scgurelat Social i aug
menten la proposta economica 
de 250.000 a 300.000 euros. En 
la licitació, mantenen que subro
garan els contractes deis més 
de cinquanta empleats i inclo
uen c:1rtes de suport del comite 
d'empresa, el consell de la Ribn
gorp i l'ajuntament de la Vall de 
Bol, segons )'administrador con
cursa! i fonts sindicnls. Ara el 
jutge h:nm'l de decidir si accepta 
!'oferto i completa el traspas de 
l'aparthotel La Solana i )'hotel 
Taull, nixi com el contrncte d'ar
rendament de )'hotel Rom!mic 
a Gestboí, constitui"l enlorn de 
l'opemdor turístic Viajes Para 
Ti. Val a recordar que el procés 
d 'adjudicació es va paralitzar 
per unn al-legació del BBVA, 
principal creditor de la Promo· 
cions Thrísliques de la Vall, filial 
de No zar en liquidació i que fins 
nrn hnvia gestiona! tres deis sis 
hotels del Pla de !'Ermita. Fonts 
proximes van apuntar que la 
primera ofer to de G estbof no 
s'ajustnva n les exigcncies del 
pla de liquidació, per la qual 
cosa el jutge no va autoritzar 
el traspñs. 

Un cartelllnforma del'obllgatorlet at de l'ús de cad enes ahlr al port de la Bonalgua . 

Si el jutge declara deserta la 
subhasta, els actius es vendri
en pel'lots i el liquidador corne-

TECNOLOGIA PROJECTES 

<;aria un ERO per extingir els 
cont rnctes de lota la p lantilla. 
Si aixo passés, una agencia de 
viatges de Valencia ja va anun
ciar la se u a intcnció d'ndquirir 
el resort i explotar-lo. 

D'altra banda, fonts munici
pals van asscgurnr que dirnarts 
l'Executiu oprovnra el ! raspas 
de l'estació a Ferroca rrils de 
la Gencralital de Cata]unya 
(FGC). No obst11nt , In ~es tió 
seguiria a c~rrec d'Act1us de 
Muntanya, segons van indicar 
les mnteixes fonts. 

Diputació i Govem segellen 
desplegar la fibra optica 
A toles les capitals de comarca el2020 

1 LLEIDAI El presiden! de la Dipu
tació, Joan Talarn, es va reunir 
nhir amb el conseller de Politi· 
ques Digitals, Jordi Puigncró, 
per segellar el comprom fs per n 1 
desplegamenl de la fibl'a optica. 
Van analitzar el dosenvolupa
ment que ha anunciat recent
ment el Govern per anibar a Lo
tes les capitals de comarca l'any 
que ve, aixi com als municipis 
i polfgons de forma més imme
diata. A Lleidn, set capitals ja 
disposcn de fibra optica (la Se u, 
Balaguer, Tremp, Mollerussa, 
Ccrvera, Lleida i Tilrrega) i el 

2020 s'acaba ra la connexió de 
les Borges, Sort, Solsona, Vielha 
i el Pont de Suert. Després de 
les nnillisis de la Generalitat i 
la Oiputació, s'ha consensual 
la necessital de desplegarl.538 
quilometres de xarxa nous a 
Lleida. A més de les capitals de 
comarca, les dos administraci
ons van abordar comes concre
ta e l compromis nacional peral 
desplegamenl de la fibra optica 
firmnt el mes de mar<; amb les 
diputncions catalanes per por
tar aquesta tecnología a tols els 
municipis el 2023. 

Acord per garantir l'obertura de 
l'estació de Sant Joan de I'Enn 
• UEMD Viln i Vall de Caslell· 
bo (Montferrer}ha arribat a un 
acord amb la concessionii 1·ia 
actual de ]'esta ció de nordic de 
San! Joan de I'Erm i del refu
gi de muntanya per mantcuir 
les instaJ.Iacioos obertes fins o 
la propera Setmana Santa. A 
falta d'acabar de negociar les 
condicions economiques amb 

el gestor, el complex continu· 
ara en f uncionament després 
que el concurs quedés desert. 
L'EMD va valorar t:unbé la 
possibil itat de municipalitzar 
la gestió o entregar-la a una 
empresa externa, sempre de 
forma lemporal a )'espera de 
tornar a treure a licitació la 
concessió. 

Reunió a la Olputacló amb e l conseller Pulgneró 1 Joan Talarn. 

La primera nevada 
deixa fins a vint 
centímetres al 
Sobira i Aran 
• La primera nevada 
d'aquestn tardor va delxnr 
la nit de dimarts o dime
eres fins a 20 centimetres 
de neu a les cotes a lles 
del Pallnrs Sobirñ, con
cretament a Certascan, 
a 2.400 met res d'alt itud. 
Aixímatcix, a Snsseuva 
(Val d'Aran) van arribar 
a caure 18 centfmctres, 
i ni port de la Bonaigua 
(C-28) vnn ser 16 centi
metres, segons indiquen 
les dades del Meteocat. 
La neu no va provocar 
greus incidcncics, enea ra 
que per circular per In C-
28 era obligatori l' ús de 
cndcncs. Aixi mnteix, les 
temperatures van caure 
en picat i es vart registrar 
fins a 6 graus sota zcro a 
Boí i n Espot els lermome· 
tres van marcar gairebé 5 
g1·aus negatius. Val a re
cordn r que In tempornda 
d'esqui a les estacions del 
Pirineu comen~ara l'últim 
cap de setmnnn d'nquest 
mes i s'allargara fins Di
lluns de Pasqua, el 13 
d'nbri l del2020. 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado



1 12 COMARQUES 

TERRITORI POLEMIQUES 

Te en les del de partament ahlr van comen~ar a de limitar la pol~mlca linio que sepan• e ls munlclpls. 

Territori inicia la delimitació deis municipis de Llobera i Tora 
REDACCIÓ/ ACN 
ILLOBER'-1 Tccnics de Territori 
van comen<;ar ah ir a delimitar 
la lfnía que separa els munícípis 
de Llobera al Sol sones i Toril a 
la Segnrra. La polcmícn entre 
els dos pobles esta servida a raó 

SERVEIS REIVINDICACIÓ 

de la [inca d'un veí que, sense 
dcsítjar-ho, hnura de passarde 
Llobera a Tora després que el 
cas arríbés als tríbunals í es 
decidís el con vi pnrtint d'unes 
actos dcl1890. 

El vef afectat , Joan Vi lado-

mat, no entén que una sentencia 
del Tribunal Superior de Justí
cíal'oblígui a forma r part d'un 
munícipi en el qua! pcr arribar 
nl'ajuntament hagi de recórrer 
vint quilometres, mentre que té 
el consístorí de Llobera a pocs 

minuts de casa. S'ha de recordar 
que els municipis de Toro i Bios
cn bao impulsa! una proposto 
legislativa per dcixar de ser de 
la Seg:1rra i passar al Solsones 
í que jo compten amb l'av:~l del 
Parlament. 

La Noguera, al 50% de recollida de 
residus per la vaga del personal 
Indefinida a partir de dilluns si dema empresa i treballadors no arriben a un acord 
M. CODINAS 
ILLEIDA 1 La pla ntilla del servei 
de recollida d'escombraries de 
la Noguera comen<;a avuí una 
vaga a l no arribar a cap acord 
satísfactorí nmb Fomento de 
Construcciones y Contratas 
(FCC), !'empresa adjudicataria 
del serveí a !:1 Noguera. Esta 
prcvíst que aquesta vaga, que 
afectaril tots els munícipís de la 
comarca, passi a ser indefinida 
a partir d'aqucst dílluns exccpte 
en el casque les parts involtlcra
des arribin a algun acord dumnt 
l'acte de conciliació prcvist per 
demii a I'Ofícína de Trcball de 
la Generalitat, en el qua! tam
bé assistirnn representants del 
conscll. 

La plantílla, formada peruna 
qui nzena de t reba lladors, ex i
gcix un conveni col-lectiu en el 
qua! s'íncloguí un augment sa
larial idenuncia quede toles les 
plantílles de FCC que h i ha a la 
provincia de Lleida, ells són els 
que tenen les pitjors condícíons 
laborals. Previament a aquesta 
vaga, els trcballadors jo en vnn 
desconvocar una que eslava 
prevista des del 31 d'octubre 

Els trebalfadors de FCC, ahlr després de l'assemblea. 

fins a dilluns passat perque !'em
presa va mostrar volunlal de 
compromís al firmar un convení 
abans de120 de desernbre. 

El consell vn adjudicar [a dos 
anys el scrvci de recollídn d'es· 
combraríes de nou a FCC í ni 
plec de cond icions no s'incloYa 
cap revisíó salarial. 

Alhora, e l cont ract e deis 
treballadors amb !'empresa 

és lineal í tampoc possibílíta 
cap tipus d'augment. Fonts de 
!'empresa van assegurar ahír 
que van oferi1· als treballadors 
equipararelssalar is a la rnitjana 
deis convenís de les nitres plan
tilles de FCC de la provincia en 
un ter mini mi'lxím de tres anys 
sempre que sigui el consell que 
aSSllmeixi aquest íncrement. Al· 
hora, aquestes mateixes fonls 

van remarcar la seua volunla t 
de continuar·negociant amb to· 
tes les parts. 

La secretaría general d'UGT
FeSP de Lleida, Bea Bonilla, va 
recordar dcsprés que els trcba
lladors decidíssin anar a vaga 
la "generosilat" que van tenir 
al desconvocar la primera amb 
l'objectíu de te ni r u n escena· 
rí tra nquí l pera la negociacíó. 

30 MUNICIPIS AFECTATS 

La vaga afectara els trenta 
municipis de la Noguera 
i la deixalleria, que oferira 
serveis mínims al 25% 

Al hora va remarcar que "a l'l!a
ver-sc perdut aquesta oporlu· 
nítat anirem a lotes per acon· 
seg ui r un sa lari i un convcni 
dignes". 

S'ha de recordar q ue en 
aquestes situacions la Genera
lit:lt estipul:1 serveis mínirns del 
50 per cent en la recoll ida d'es
combraríes í del 25 per cent en 
la deixalleria. 

SEGAE 1 
Oíjous, 7 de novtmbrtdel2019 

REIVINDICACIONS 

CCOO d'Endesa 
manté el recurs 
davant del Suprem 
1 LLEIDA 1 El sindical CCOO 
d'Endcsa s'ha rntífícat a re· 
butjar la retirada del recurs 
de cassació davo nt del Tribu
nal Suprem contra la senten
cia de !'Audiencia Nacional 
que avalava que els exem
plcuts perdessin els beneficis 
socials. Un d'aquests és lata· 
rifa reduYdn, que suposa un 
preu de 0,000901 euros per 
als primers 12.500 kWHJany 
de consum en habitatges de 
lrcballadors. 

CARRETERES 

La Segarra demana 
milloresde 
seguretat a I'A-2 
1 CERVERA 1 El ple de la Scgarra 
ba aprovat una m oció presen
tada pels alc:~ldes de la co
marca per dem:1nar millores 
deseguretat viaria a l'autovia 
A-2 després de l'augment de 
la sinis tralitat als t rams de 
la comarca. El pie també vn 
aprovar el pressupost exc
cutnt del 2018 deis u·es or
ganísmcs de l'ens comarcal 
amb un import total de 9,9 
milíons d'euros. 

RESIDUS 

Deixalleria mobil 
per als pobles 
petits del Jussa 
1 TREMP! El consell comarcal 
del Jussa ha posaten funcío
namcnt una deixaUerin mobil 
per als diferems pobles de In 
com~rca durant l'any, en una 
prova pilotquees podra am
pliar. El se1·veí va comen~:lt' 
a Guardia de Noguera i ara 
esta ubicada a lsona í Conca 
Delia. Aquest vehicle perme
trlt que cls usu:1rís no s'ha
gín de despln~ar a Ttemp o 
la Pobla. 

POLITICA 

Assessor de salut 
pública a la 
Diputa ció 
t lLEIDAI La Diputació ho crcat 
un cilrrec d'assessor en mate
lÍa de salut pública, segons va 
publicar a hirel Butlletí Ofi· 
cial de la Provincia. Aquest 
lloc l'ocupua amb lota pro
babilitall'exgerent de I'ICS 
a Lleida, Jordi Cortada, tal 
com java avan~nr SEGRE. 
La ret1·ibucíó d'aquest car
rec asccndcix a un total de 
54.000 elHOS anuals en C;l· 

torze mensua 1 itats. 

rcolomina
Resaltado
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CELEBRACIONS REGADIUS 

La CHE assumeix reparar els seus rius i 
cursos després de les riuades a Lleida 
Compromís de la presidenta de l'organisme, Maria Dolores Pascual, a Alear ras 11 Va 
encapr;alar els actes de l'arribada de l'aigua de l'Aragó i Catalunya fa 103 anys 

M. MOLINA 1 X.R. 
1 ALCARRAS 1 La presidenta de la 
Confederació Hidrogrñficn de 
I'Ebrl! (CHE), Maria Dolores 
Pascua l, va assegurar ah ir a 
Alcarrlts que l'organisme assu· 
miri\ lotes les acluncions que 
hagi d'abordar per dcixnr lliures 
d 'obstacles tots els rius i cursos 
que són de In scun competencia 
i que van quedar afectats perles 
riuades del 22 d'octubre (el tor· 
rent de la Fernosa i els rius Gorg 
i Set, a les Garrigues, i !'Onda· 
ro i el Corb a I'Urgell i el Pla). 
Ho fa rlt en col·laboració a mb 
!'Agencia Catalana de l'Aigua 
(ACA), ambla qunl va assegu· 
rar que es mantenen contactes 
cont inus d'assessorament. Pas
cual va indicar que l'ACA ja Ji h:1 
traslladat tots els informes de les 
Mees afectad es i que, d'entrada, 
es va comen,ar a l'Albi, ja que 
va ser el municipi més afecta!. 
Els serveis tccnics jn hi han fct 
actuac.ions manuals i "acabaran 
nviat pcr deixar pas n la maqui· 
naria pesant". 

En una segona fase, els tec
nics procedi ran a recórrer tota 
la zona afectnda en la mateixa 
situació que l'Aibi per recuperar 
cnmins i cu rsos. L'objectiu és 
passar d'intervencions gcnerals 
a d'ahres de més concretes fi nsa 
deixar-ho tol net i assegural per 
evitar nvingudes com les que 
es van regist raraquest octubre 
passat. 

Pascual va fer aquestes decln
rrocions en la jornada pcr com
memorar !'a rribada del canal 
d'Arag6 i Catalunya al lermc 
municipal d'Aicarrñs el1916 i 
va ser organitzada per toles les 
comunitats de regants d'aquesta 
població. Va posa1· com a ex e m· 
pie de coHaboració ent re tcr
ritoris aquesta infraestructura 
hidriiulica, un deis rcgs historie 
entro Oseo i Llcidn, que ha per· 

TURISME BALANc; 

mes el descnvolupament econo
mic de totn la zona. No obstan!, 
va remarcar que ara és el mo
mont d'adoptar nous reptes en 
l'explotació agraria aplicant al 
canal noves lecnologies pera la 
reducció de consum i deis costos 
energetics. 

Junta prind pal 

El canal d'Aragó i Catalunyn 
celebra la junta principal el pro
xim di a 14. Segons el president, 
José Luis Pérez, toles les obres 
est on pendents d'un nou govern 
cent ral que s'elegeixi diumenge 
ja que " per ara, no hi ba un in
terlocutor va lid perparlar". Un 
deis projectes més ambiciosos 
és modernilZlU' el reg en 20.000 
hecti'irccs amb plaques solars en 
els proxims de u anys. Pascual, ahlr a l'act" sobre i'Aragó 1 Catalunya a Alcarras. 

lnicíeneltrasllatdelsvagons deltrenaturata Vinain• Una gran grua va comen~arahi rels treballs 
per retirar els cinquanta vagons del tren de mercade.ries aturat a Vinaixa després de les inundacions 
que van devastar les Garrigues. Aquests es traslladaran en vuit camions fins n Tarragona. 

El Tren deis Llacs tanca la temporada amb 
més de 7.000 passatgers i plena ocupació 

quets turístics organitzats i el 55 
per ccnt va optar per realitznr 
activitats pel seu compte. Els 
passatgers que pugen al Tren 
deis L.lacs poden degustar tnm
bé productcs tí pies del terr itori 
com la coca de recapte a Bala
guer. Els turistes tenen l'opció 
de participar en act ivitats pcr 
concixer les botigues histori
ques de Salas de .Pallnrs ovisil:u 
les salines de Gerri, entre allrcs 
iniciatives. Val a recordar q ue 
PGC va ha ver de recórrer a ma
quinistes d'Alsa Ferrocarri l SA 
(del grup brititoic National Ex
press) per a dívuit de les circu
lacions del tren historie despt:és 
que els tres conductors d'aquest 
servei turístic se n'anessin a tre· 
bailar a Renfe. 

REDACCIÓ 
l lLEIDA 1 El Tre n deis Llacs va 
tancar la temporada d issabte 
després de rebre 7.039 passal
gers, una x.iím similar a la de la 
campanya de l'any passat, quan 
van ser 7.161. A més, els viatges 
panoramics alJussñ van comp
tar amb una ocupació del99,53 
per cenl. En total, aquesta tem
porada s' han ofert vint-i-vuit 
circulacions entre el20 d'abril i 
e12 de novembre: vint-i-quatre 
amb el comboi historie i quatre 

amb el tren panorilmic els dies 
de més calor del julio! i l'agost. 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (FGC) va info1·rnar 
ah ir que el 69% deis visitants 
resideixen a Barcelona i un al
tre 20% viu a les comarques de 
Lleida. 

D'aquesta manera, el Tren 
deis Llncs es consolida com un 
deis principals atractius turístics 
de Llcida i contribucix també 
a la dinamització economica i 
turística tant de la Nogue1'l! com 

del Jussii. En aquest sentil, la 
mcitnt deis visitants van parli· 
ciparen activitats turístiques a 
la Pobla o a l Pallars. Del tota l, 
el 45 per cent vn comprat· pa· 

PROCED~NCIA 
El69% deis visitants 
resideixen a Barcelona i un 
altre 20% són ve"ins de les 
comarques de Lleida 
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Reunió 
d'alcaldes de les 
Garrigues pera la 
petició d'ajuts 
• Els a lcaldes de la Plo
resta, Vinaixa, el Vilo
sell , Arbeca, Cervia de 
les Garrigues,la Pobla de 
Cérvoles, Juneda, les Bor
ges i l 'AJbi es reuneixen 
avui dijous amb rcspon· 
sables de les conselleries 
d'Agricult ura i Territori 
i Sostenibilitat amb l'ob
jectiu de saber com i a qui 
han de d ir igir les petici
ons d'ajudes per sufragar 
el cost de la reparació 
deis danys provocats per 
les riuades d'aquest mes 
d'octubre. 

Els alcaldes comptcn 
amb subvcncions de la Ge
nernlitnt, la Oiputació i de 
l'estat a través de la Con· 
federació Hidrografica de 
I'Ebrc pero voleo concixer 
cls cursos pcr sol-licit ar-lcs 
i comptar-hi en el mfnim 
temps possible. Un deis 
punts sobre els quals es 
parlara és la recuperació 
deis murs de pedra seca 
queseparaven les finques, 
que han quedat a rrasats, 
per vcure les maneres de 
recuperar-los. 

Comencen a retirar 
contenidors del 
tren de Puigverd 
• Els contcnidors del tren 
de rnercaderies de Con
tinental Raíl que va des
carrilar entr e Pu igverd 
de Lleida i Juneda es co
men~aran a ret irar avui, 
segons va informar Adi l. 
Aquest és el comboi que 
va ser arrasat per des enes 
de persones, que es van 
eodur gran part de les 
mercaderies que hi ha vi a 
al tren. Aixf mateix, Adif 
va apuntar que també es 
treballa a condicionar els 
accessos per poder retirar 
la locomotora de Caplt'llin 
sinistradn a Vino ixa. 

CARRECS 

Cessada la secretaria 
de Presidenda de la 
Diputa ció de Lleida 
lllEIDA 1 La Oiputació ha ces
sal Núria Serrnte Cunill com 
a secretaria de presidlmcia de 
l'organisme. Va ser anomena
da per l'equip deJortn Talarn 
i destitu"ida el 27 d'octubre 
després d'un mes a l lloc. Pcr 
la seua banda, fonts de l'ens 
provincia l no van entrar a 
valorar la destítució al t rac
tar-se d'un c.1rrec de confian
~a ique no requereix concurs 
públic ni de mcrits. Ha estal 
resituada al seu anterior lloc 
a Tributs. 

rcolomina
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LES 80RGES 8LANQUES 

ConsdComarcol •••.. ..••• . 9731426~ 
Ajunr,.,nt. • • 97ll 4 28 51Jt97l 14 28 S4 
CAP, ••• , ... ..... . .. ,,, . 913 14 20 3l 

fannkres ... ... ... . NIUbó •. 973 14 2068 
.......... . .... RiuPtlegrl . 973 14 2431 
Semld'ombul~n<lts .. .. 973142490 
r .. ICallaM . .. ........... ... 97l 140221 
BlbHote<o .......... ......... 97J 14 2418 
Ofklno de Turis""' . .. . .. • • 973 14 0 1 06 
CambraOfkWdeCoonor( .. .. 9731402 16 
8omben ............. ... 973 143080 

AGRICULTURA NOUS CULTIUS 

Garrigues 
1JrgéndesMossos ...... ........ ....... 11 2 
Mos>Os d'Esquod<a . ....... .. 973 77 0000 
Polkio Munlapol . .. .. . .. 97314 JI 70 
L'AL81 
A)untarnenL ............... . 973175004 
Consullori~c ... ......... 973175004 
ARBECA 
AJunrarnenr . ... 9H 1604 59/973 160008 

CASTELLDANS 
AJunlimenr .. ............ .... 973 12 0015 
Conwlton m~ le. ... .. .. 973 12 01 SS 
F•nn.ld.l FalgueralllLI ... .... 973 120223 

L'ESPLUGA CAL.8A 
AJunt&mtnl .. .. 973 1S6005197l 1S6193 
Consultori médl<.. .... .. .. 973 15 6127 
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GRAN VENA 
Ajunl<lm..,r .... ... .... ....... 913136151 
JUNEOA 
AjuntammL . ............... 9H ISOO 14 
Con>ultorl rMdk ..... , ....... 9H 1 S 02 21 
farmklo PorOta Glau ....... 9H 1501 06 
PoM• munklpal. ... . . . ... .. . 69645 66 5IJ 
CasaiGentGran, ........... 9H 150602 

L'Aibagés recull el safra amb un 
increment del 20% de la producció 

EQUIPAMENTS 

Les Borges 
licita de nou el 
bar Lo Quiosc 
del Terrall 

El Tossal de les Garrigues preveu arribar a 25 kg aquest any que comercialitzara a 11.000 €/kg El primer concurs ha 
quedat desert 

E.FARNELL 
1 LES OORGES BlA NQIJES 1 
L'aju ntam ent de les Bor
ges Blanques va avalar 
ah ir e l no u expedient de 
cont ract aci6 i el plec de 
clausules de la concessió 
pera la gestió del Bar Lo 
Quiosc, del pare del Ter· 
rall, després que la setma· 
na passada es decla rés de
serta la primcm licitoció. 
En aquesta ocasió, s'han 
modifica! els criteris d'ad
judicació, per La qua) cosa 
ara estan més definits e ls 
conceptes de la memoria 
de l'explotaci6 del bar, 
de l'organitzaci6 del ser· 
vei i de les mi llores" fer 
a l'equipamcnl, més en· 
llil de les sol·licilades a la 
licitació. 

l l'ALBAG(S 1 Ln firma El Tossal 
de les Garrigues a I'Aibagés ha 
inicial aquesta setmana la re
coJ.Jecció del safra i preveu un 
incroment del 20% de la pro
ducci6 respecte a l'any passat, 
qua n se'n van recoll ir fi ns a 
20 quiJos. Segons el responsa· 
ble de marqueting de la firma, 
Luis Nomen, aquesta campa
n ya s'arr ibaril als 25 qu iJos 
d'oquest producte, que es co
mcrcialitzara a 11.000 euros el 
quilo. La firma té actualment 
prop de dos hectilrees pl:mla
des i la recol·lecta finali tzan\ 
d'aquf a uns l S dies. Les xifres 
de producciód'aqucsl any tom· 
bé inclouen l<t producci6 de sis 
socis més de les Garrigues, que 
venen el seu producte a In firmn 
El Tossal. En aquest scntit, No
men, va assegurar que el pro· 
duele d'aquesls socis equival a 
un 30% de lo producció total. 
Aquesta coll ita sera la setena 
de )'empresa que comercialit
za lo seuo producció en dile· 
rcnts cadenes de supermercats 
i restaurants. Aquesta f irma 
fa miliar exporla la producció 
als Estats Units, Su'issa, el Reg
ne Unit i Fram;a, encara que el 
principal mercal ésa Cata lu-

l a firma ha lnlclat la re cal-le celo aquesta setmana 1 flnalllz.ar.lr d'aqul a uns qulnze dles. 

En aquesta nova pro
posta es manlé e l canon 
m í nim de 1.150 e uros 
mensuals, la qua) cosa Ím· 
plica 13.800 euros amaals, 
pera un termini de con· 
ccssi6 de cinc anys, a mb 
la possibi 1 ital de prorro
gar-lo, d'un en un, fins a 
un milxim de dos anuali
tats més. El local ba estat 
totalment refo ranal. 

~ Paeria de Balaguer ANUIICI 

nya. La producció i recoJ.Iecció 
artesano 1 aporta a aquest pro· 
ducte un valor afegit i {a que si· 
gui un producte de qualitat , va 
explicar Nomen. Va recordarla 
promoció que es duu a terme a 
través del restaurant Ferreruela 
de Lleida, que elabora un arr<)s 

E~pedlenl 1030/2019. Aprovacl6 provisional de les modlllcaclons de les ordenances 
fiscals pel 2020; exposiciO pública. 

En data 5 de novembre del2019, al P a de l'fllunlament de Sal aguar va aprovar 
provlslonalmenl les modlfiC<ICIOns de les ordenan ces flsc.1ls números 1, 3. 7, 9. t3. 
37, 38,39 144. reguladores do trlbuls munlclpals. 

Es sotmet a uposlcl6 pública aquest acord. pe! lermlnl de trenta dles Mblls, a 11 que 
eiS lnteressats pugu1n examinar l'expedlent 1 presentar les reclamaclons adients. 
mllJam;anl la publlcackl d'aquest anuncl. Aquesttermlnl d'lntormacl6 publica 
comen~arA l'endemA de la d.mera de les publlcacloos oficials esmentades Olsposar 
que si no es lormula cap re<:lamació duran! el termlnl d'exposlció pública, l'acord 
d'aprovackl provisional esdevindrll deflnltlu. 

Ae<:ursos 
Contta el present acte no es pol lnterposarcap tlpus de recurs parque es lracta d'un 
acte de lrllm" no quaiHJcat 

Batauuer, 6 de novembre del 2019. 
El Paer en cap. Jordi lgnasl Vldal Glné 

San n'orrnaoo 
Som present 
Somfutur 

amb safrll d'EI Tossal. La coo
perativa de productors de Cer· 
via cstii en p•·océs de dissolució. 

Pallars Jussa 
D'allra banda, la fin na Safril 

del Montsec a Llimiana, a l Jus· 
sa, ja ha finalil ?..:tt la recoJ.Iec-

ció de sa fra ecologic. Aquesta 
empresa ha recollit fins a cin.c 
quitos d'nqucst producto que 
lam bé recull manualment en 
una explotació de més d'una 
hcct ilrca de t crrcnys. Tam
bé compten amb ah res pet its 
productors. 

9 LA LLEIOA SECRETA 

10 TEMPLER PER UN OlA 

10,17 1 24 LLEIDA CllY TOUR 

17 LES VEUS DE LA CUIRASSA 

VISITES GUIAOES 
NOVEMBRE 2019 

24 LA PODEROSA COMANDA DE GARDENY 

lmpresclodlb!e lnsc!lpcl6 pr+.la (placesllmlt.>dts): Tutl!mt d• Lleldo 
(C/Mijor, 51) 973 700 319 · infotutisme@piu:rii u t ·www.turismedeileidit.tllt 
Preu visita: S ~ro\fplfSONI 
Grtltis per 3ls menots de 1! 1nys (mbim 2 lnfants per 1dult). 
El Llelda Citylour no indou l~ntt•da • lo S.u V.llo que~· ol'(ronal 

10 L:ARXIU ARQUEOLDGIC A .. Font:IMI, Z610.30-B.30h 

17 LA DOMUS ROMANA AudiiDriM""Iclpo¡ 10.30-B.!Oh 

24 LES ADOBERIES DE LLEIDA Rbi.J.f.,..,, 9 10.4Sh ·11.4Sh · 11.45h 

VISITES PIIOGAAMADES PER LA SECCIÓ MUNICIPAL O'ARQUEOI.OGIA 
973 700 l45 • vln .. rxluarquoologlc@p•••la.el 

~ 
TURISMEdelLEIDA 

/ 

;¡ 
A¡unumeM dt Utldt 
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1 28 ECONOMIA 

FINANCES INDICADORS 

SEGAE 1 
Dijous, 7 de novtmbredel2019 

NEGOCIACIÓ 

El nombre de famHies en concurs 
s'ha doblat a Lleida aquest any 

El camp demana 
mesures pels 
aranzels 
1 MADRID 1 La plataforma del 
sectoragroalimentari contra 
els aranzels deis Estats Unils, 
que agrupa organitzacions 
agrarios, associacions de pro
ductors i patronals, va instar 
ahir el Govern central n im· 
pulsar negociacions entre la 
Unió Europea i Washington 
per arribar a un acord que 
eviti In imposició d'aranzels 
als seus productes. 

Ja són cinquanta fins al setembre, enfront de les 26 del mateix període del 2018 11 

D'altra banda, baixa el nombre d'empreses que van als jutjats per casos de crisi 

l. CHIVA 
1 LLEIDA 1 El nombre de famílies 
lleidatanes que han presenta! 
concurs de creditors duran! els 
nou primers mesos d'aquesl' any 
duplica la xifra que es va regis
trar en el rnatcix perfode del 
2018. Així es despren del balan~ 
publica! ah ir per l'lnstitut Na
cional d'Estnd(sticn (!NE), que 
eleva a cinquanta les persones 
frsiques de la demarcaci6 que 
han enlrat en concurs de credi
tors entre el gener i el setembre. 
En canvi, un any abans, van ser 
només 26. Aquesta tendencia a 
l'al~a, que s'ha mantingul cons
tant al llarg deis tres primcrs 
trímestres del 2019, contrasta 
amb la línia general que s'ha se
guit al conjunt de Catalunya. 1 
és que dnvant les 599 famrlies 
catalanes declarados en falli
d a en els nou primers mesos 
del 2018, aquest any se n'han 
registra! 604, només cinc més. 
Per províncies, tanmtlteix, tant 
Barcelona com Tarmgona van 
veure descendir els nucl is fami
liars t rencals. En el e as barce
loní, des deis 492 de l'any pas
sat fins als 464 d'aquest. A les 
comarques larragonines, fins 
al setembre es va declarar la 
fallida de 21 families enfront 
de les 38 del2018. No obstan!, 
a Girona, igual que a Ponen!, 
Pirineu i Aran, el nombre de 
persones físiques que van en· 
trar en concurs de creditors va 

L'alen tlment econo m lc ha p ro vocat q ue a lg un¡ n egocls t anquln. 

ascendir fins a 69. Pe•· la seua 
part, el 2018, havien esta! 43. 
En el conjunt de l'Estat, van ser 
els 1.436 1es families declarados 
en concurs de credjtors fins al 
setembre. El 2018 la xifra va 
ascendir fins a les] .480. 

En paraj.jeJ, en els nou pri
mcrs m esos de l'any, va desccn· 
dir la quantitat d'ernprescs que 
es van declarar en concurs de 

creditors. Aixr, er1fron1 de les 
22 del2018, aquesl any van ser 
una quinzena. Per sectOrli, tres 
d 'aquestes firmes pertanyen al 
sector de In construcci6, tres 
més s6n comerc;os i també tres 
estaven dedicarles a aclivitats 
administratives. Segons les x i
frcs de I'INE, lotes les firmes 
concu rsades, excepte dos, te· 
n ien menys de deu t reballadors, 

LABORAL INFRAESTRUCTURES 

Treball traslladara les oficines de 
l'atur de Balaguer i de Tremp 
La conselleria considera que les instal·lacions estan "obsoletes" 
l. CH. tractes por llogar dos locals a D'aquesta manera, laGo-
1 tlEIO.t.¡ El Servei d'Ocupació Bnlaguer i a Tremp duranl un neral iht, en cas d 'esgotar el 
de Catalunya (SOC) ba posal any obligalori pera les parts i conlracle ambles prorrogues, 
en mnrxa cls tromits per bus· nou més de prorroga potestali· espera pagar a l voltant d'1,1 
ca runa nova ubicaci6 a les ofi- va pera l'arrendalari i obliga· milions d'euros pellloguer de 
cines de l'atur de Balar,uer i de toria per alllogater. El contrae- les instal-lacions. 
Tremp n causa que es locals le pera la capital de la Nogucm 

Sense esgotar el conlracte de les capitals de la Noguera i 
del Pallars Jussa s'han q uedal EN XIFRES A diferencia del cas de Llei-
"obsolets" i són "inadequats da, on el SOC va acordar tras-
pcrquc els trcballadors de- Liciten el contracte lindar !'oficina de l'atur dcsprés 
senvolupin les seues funcions de la del Jussa per 52.272 de finalitzar el contrae le d 'a r-
amb normalitat i un mfnim de 

euros a l'any i el de 
rendament de l'imrnoble del 

confortabilitat ". carrer Academia, ni n Balaguer 
A mésa més, eldepartament Balaguer puja a 58.080 E ni a Tremp no s'han arribat a 

liderat pel conseller Chakir El esgotar les prorrogues. 1 és 
Homrani també nddueix que que el contracto de lloguer de 
cls immoblcs en cls qunls s'atén preveu un dcsemborsament de !'oficina del Jussii es va firmar 
ara els desocupats en aquestes 58.080 euros a l'any en concep- el 2016 i podin seguir fins a l 
dos localitats de la demarcaci6 te de pagament de les rendes 2026. En el cas de Balaguer, el 
no són ndequats pera tal fina- de lloguer. Pcl que fa al e as de lloguer va comcnc;ar el2013 i 
lital. En conseqü~ncia, Treball Tremp, el cost seria de 52.272 també es podría ha,·er prolon-
ha trel a licitació sengles con- eur·os anuals. gal deu anys. 

Aixf mateix, també va 
sol·licitar ajuts al sector pro
ductor per paJ.Iiar els "greus 
danys" que amenacen mésde 
5.000 !loes de treball n nivel! 
estatal. 

TORRELAMEU 

Exigeixen ajuts 
per al sector de 
la fruita dol~a 

i onze, a més, van declarar un 
volum de negoci inferior als dos 
milions d'euros. Igual que a Llei
da, el nombre d'empreses que 
van entrar en concurs va retro
ccdiro Catalunyn des de les 7.56 
deis nou primers m esos del20 L8 
fins a les 739 del maleix període 
d'aquest any. En el conjunl de 
I'Estat van ser 3.1.84 davant les 
3.191 de l'any anterior. 

lllEIOA 1 L'ajunlamenl de Tor
relamcu va aprovar ahir per 
unanimitat una moció pre
sentada per ERCa fi d'exigir 
ajuts peral sector de la fruita 
dol~a de cara a la campanya 
de l'any q ue ve. En aquest 
sentit, el text reclama a 
l'Estat una ajuda directa nls 
productors pels baixos prcus, 
una rebaixn deis impostos 
al sector i que aquests o.juts 
tinguin efectes en l'impost 
de la renda del 2019. Lamo
ció també es votara en allres 
localitnts com Soses, Al besa 
oCorbins. 

LA BORSA 

Retrocedeix lbex-35 ~ l'lbex-35 i baixa 9.398,40 -o,10% 

deis 9.400 punts ELS QUE M tS PUGEN 

.... ,,..(() .. \'.r~ 
• L' lbex-35 va ret rocedir 
ahir un 0,1%, cosa que va AUOAX R[N()V, 1.8430 12.56 

portar el selectiu madrileny AI'ERAM 27,2200 11.37 

a rotroccdir fins als 9.398,40 RENOM.S/A 0,8400 M6 
punts, en una jornada marca- AJRllriOAL 0,1104 5.5A 
da por la presentaci6 de nous 

MASMOV1L 21,2000 4,6<1 resullats emprcsarials. Als 
mercats de deute, la prima 

ELS QUE MtS BAIKEN de risc es pan yola es va que-
dar en els 63 punts basics, lbl _,1) ,.v ..... 
amb l'intercs cxigit al boa IIOfiGES BAIN ),0200 ~79 
de u anys en el 0,304percenl. 

OlA 0,1700 ·5,76 Per la seua banda, !'euro 
es va intcrcnnviar a 1,1070 GAM. D2019 0,2900 -4.61 

dolars. Perla seua banda, NEINOR 11,2700 ·2.$4 
respecte al preu del barril de URSAS 0,0070 ·2,78 
petroli Brent, de referencia 
a Europa, el cru va marcar ELSM éS AcnUS 
els 62,28 bitllets verds. Al ..... . .... seu lorn, el barril de pet ro!i 
Texas es va col· locar en cls INOtTEX 1.165.129,8-4 

56,08 dolars. BA.SAKTANOER $93.017,33 

Rfl'SOL 221.515,76 

MtSINFORMACIOA TElEFÓNICA 150.541,96 
www.sogro.com/economla 

IBEIDROIA 1)6.045,44 
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El CN Ueida, nou campió de grup a la Lliga benjamina de tenis 
ILLEtDAI L'equip B del CN Llei
da es va proclamar campió del 
seu grup n In Lliga benjnm.inn 
de tenis McDonald's al supemr 
el CT Mollcrussa (2-3). A l'al-

tre partit d'aquestnjornada, al 
qual correspon la imatge, el CT 
La Serreta va superar per 5-0 
el CT Balaguer. Al grup Ronald 
McDonald, el CT Lleida ésa 

prop de conquerir el títol des
prés de sumar un nou lriomf 
dnvatJ! del CN Lleidn B (5-0). 
Por la so u a pnrt,l 'A va superar 
el Sítaris Club per 0-5. 

SOMOS 
POR VOSOTRAS 

La Federa ció ofereix 1.152.000 euros als clubs per desbloquejar la vaga • El presiden! de la Fe
dernció Espanyoln, Luis Rubiales, va oferir ahir 1.152.000 euros als clubs de Primera perquc les 
ju¡¡adorcs tinguin garantit el q\ae dcmana I'AFE en la negocia ció del conveni cot-lectiu del futbol 
femení. Las Rozas va ncoll ir ah ir un homenntge a les pioneres de la decada deis selanta. 

Doble podi de I'Aipipari< en cablewakeboard 
1 CASTELLOEFELSI Els represenlunts 
de In Wake School Alpipark van 
oconseguir dos podis al Campio
nat de Catalunya de cablewake
bonrd, que es va disputar el cap 
de setmana passat a l cólnal olían
pie de Castelldefels. Els lleidalans 

van pujar altercercalnix del podi 
en les catcgorics sub·ll i nmateur 
femení. Perla seua pólrl, la llei
dat ana Hnnnnb Gea )3aró, que 
és al centre de tecni(icació de la 
Catalana, va aconseguir la pri
mera posició en sub-11. 

<linicde Leontxo 
Garda al col·legi 
Sagrada Familia 

lllEIDA¡ El cot-legi Sagrada 
Família acolli ril demli a les 
17.30 un dínic de Leont
xo Garcia, !'analista i di
vulgador deis escacs més 
conegul a nivel! esta tal. 
Gardn nprofundi ril, en
tre altres ospcctcs, en el 
benefici deis ese a es sobre 
els escola rs. 

L'equip aleví del CN Ueida voreja el podi 
illORETOEMARI El conjunt ale· 
ví del CN Lleida va acabar 
quart a l'ultimn fase de la Co
po Catalana de gimnastka 
rrtmica,quees va disputare! 
cap de setmana pnssnt a la J.o. 
calital de Lloret de Mar. Les 

campiones de !'anterior fase 
es van quedar a 50 centi!si· 
mes de In tercera pla~a. Per 
la seua part, l'equip senior va 
acabar a la sisena posició de 
la Copa i l'inJnntil va finalit· 
zar al dese lloc. 

Or peral prebenjami del Sícoris Club 
1 GIRONAI El coojunt prcbcnja
mí del Sícoris Club va acon
seguir diumenge la medalla 
d'or a la terce1·a fase de In 
Copa Catalana de base de 
gimnaslica rítmica, que es 
va disputar a Girona. Quaont 

a l'equip ininntil, va acabar 
a la vuitena posició, en un 
concurs per conjunts que va 
ser peral CERTorredembar
ra, seguit del CGR Figueres 
i el CGR Sanl Cugat, que va 
completar el podi deltorneig. 

DaniTe~sé,vencedor 
de la primera prova 
d'enduro BTI Raiers 

1 POBLA DE SEGUR 1 Dan j Ter
risé (Master 40) va ser el 
guanyador de la primera 
edició de la provn d'endu
ro BTI Raicrsde la Pobla 
de Segur i Conca de Dalt. 
La primera classificada 
en categoria femenina va 
ser Marta Riba, que vn ser 
quinzena en escratx. 
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FIRA DE LA PERDIU DE VILANOVA DE MElA HISTORIA 

l'any passat va comptabllltzar uns 12.000 vlsltants. 

Totun 
territori 
per explorar 
• Situada al pe u de la ser
ralada del Montsec, Vi Inno
va de Meia és la capital de 
la Vall de Mcia, coneguda 
popu lorment coma Coma 
de Mciil. La vall, empla~ad;~ 
entre les comarques de la No
guera i el Pallars Jussii, pre
sento una gran divcrsitot de 
paisatges i fauna. Diferents 
rutes exploren un tcnitori 
que n bando d'un paisntge 
exuberant, aculluna gran 
varietatde forti ficacion~ me
d ievnls, coves, rocons rics en 
fossils o cspais pera la prac
tica de !'escalada. 

Un certamen que atresora 
set segles d'histüria 
11 La primera notícia data del 1374, quan 
el rei Pe re 111 el Cerimon iós va concedir 
el privilegi de fer fira per Sant Martí 

E 
xpositors i públic ava
len l'exit d' una fira que 
enfonsa les se u es arrels 
al segle XIV. De fet, la 
primera noticia data del 
1374, quan el rei Pe re 111 

el Cerimoniós, senyor jurisdic
cional de In vila, vn concedir als 
paers i prohoms de Vuanova de 
Meia el privilegi de poder cele
brar una fim el dia de Sant Martí, 
va explicar Ramon Benmus en la 
presentació de la fira 2018. Dos 
segles més tard, el rei Felip 1 va 
ratificar aquest privilegi. 

En aquest mitjan novembre, 
es comercialitzaven cerca ls, 
Iruits sccs, llcgums, mel, llana, 

porcs, aviram i la gent s'aprovi
sionava de roba i cal,.at de cara 
a l'hivern. Fins i tot en aquesta 
data, quan n la coma de Mcia 
hi havia senyors amb terres i 
vassalls, era el din que cobra ven 
In Qufstia. 

No obstant, l'clcment distin
tiu ern el mercal de les perdius. 
Aquestes es ca ya ven a l'cst iu i 
eren criades per les dones deis 
poblets de la val! de Barceda
na. La vigflia de Sant Martf, 
les perdiuaires baixaven cap 
a Vi la nova amb els exemplars 
engabiats per portar-los a fira. 
Atreia for<;a compradors, gene
r;~lment coc;adors, provinents 

11 Des del1974 se celebra el segon díumenge 
de novembre, i des dell984, es denomina 
oficialment Fira de Ja Perdiu 

de !loes distnnts corn Mallor· 
ca, Aragó, Navarra, aixf com 
d'arrcu de Catalunya. La perdiu 
més preuada era, i és, la pcrdiu 
roja; perb sobretol els perdigots 
que fossin bons cantaires, ja que 
eren venuts com a reclnms. 

Dcsprés dcseglcs, l'any 1968 

SECTOR S 

La perdiu dom inav;, el 
merc.1t , on 1.1 gent 
s'.1prov is10n.w.1 
per .1 l'h ivern 

l'Ajuntamcnt va decidir revifar 
la Fira de Sant Martl i en espe
cial, e l mercal de les perdius.A 
partir del1974 es va deixar de 
celebrar per San! Martí i es va 
instituir e l segon diumenge de 
novembre. l e l1984 va passa r a 
denominar-se Fira del;~ Pcrdiu. 

VISITANTS 

Alreia for~;, 
compradors, 

provmenls d 'Ar.1gó, 
M.11lorca o Navarr.l 

Romanici 
gotic deixen 
petjada 
• Qui s'atansi a Vilanova 
té una bona oportunitat per 
descobri r el seu patrimoni. 
Ho presideix l'csglésia roma
nicogoticn de Sant Salvador, 
que d'en~a el 1984 esta de
clarada com a monumcnt 
historicoartístic de cnrñcter 
nacional pel departament de 
Cultura. En aquesta es vene
ra la Mnre de Déu de Mcia, 
del seglc X 111), i la M are de 
Déu del Roscr, del segle XIV, 
aixf com la taula del Gólgota, 
d'un rctnule del segle XV. 

' t· O l 
Molf d'OII Le llunsa 
Era de Ca L' Año, 3/n 

OU D'OUV" VUGUX1JIA 

25736 (la Noguere) 
T. 973~1 101-M. 607 210 757 
mlqueiOagromat~la.ca.t 
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