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El final de la campaña de
verano genera casi 2.000
nuevos parados en Lleida
El turismo y la agricultura lideran
el incremento de desempleados

PÁG. 16

Los comunes
llevarán al
Congreso la
polémica de
Torre Salses
La formación califica la promoción de “pelotazo inmobiliario”
y pide que la Paeria rescinda el
contrato con la promotora, ya
que tendría vínculos con paraísos fiscales y con otras empresas que han aparecido en los
papeles de Panamá. | PÁG. 7

El crecimiento porcentual, de los
más altos del Estado en octubre

Los jueces del Supremo se encallan
en el debate de la tasa hipotecaria

FOTO: Tony Alcántara / Avidel comenzó el paro ayer por la tarde

Huelga en Vall Companys
CCOO ha convocado una jornada de huelga en las empresas del
grupo cárnico Vall Companys en

FOTO: S. García / Miembros de la PAH se concentraron ayer ante los juzgados en Lleida | PÁG. 3-4 Y EDIT. P. 5
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Catalunya, Aragón y Castilla-La
Mancha. La protesta es por los
falsos autónomos.
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Cau un mur
de pedra
a l’L-241, a
Guimerà, sense
causar ferits
Un mur de pedra va caure ahir al
quilòmetre 6 de l’L-241, a Guimerà, en direcció a Vallfogona de Balaguer. Els serveis d’emergències
van ser alertats per un conductor
que circulava per aquell punt quilomètric a les 18.26 hores i informava que podria haver-hi algun
accident, ja que hi havia pedres de
grans dimensions. Ràpidament,
es va activar el corresponent protocol i fins a lloc dels fets es van
desplaçar tècnics especialitzats,
Mossos d’Esquadra i els Bombers
de la Generalitat per tal de retirar
les pedres que hi havia a la via i fer
neteja de calçada. A més, la zona
va queda abalisada per tal d’evitar
possibles accidents de trànsit.

Un incendi de
xemeneia afecta
part d’una teulada
a Montan de Tost
Un incendi de xemeneia va cremar ahir pel matí part d’una
teulada d’una casa situada al
poble de Montant de Tost, pertanyent a Ribera d’Urgellet.
Pel que fa als fets, els serveis
d’emergències van ser alertats
de la incidència a les 10.13 hores. En tenir coneixement del
foc es van activar un total de
tres dotacions dels Bombers de
la Generalitat, que es van personar per tal de treballar en les
tasques d’extinció de l’incendi.
Cal destacar que, en aquesta
ocasió, la resta de la casa no es
va veure afectada per les flames, tot i que es va haver de
ventilar, i a més tampoc van haver-hi ferits.

L’Estat garanteix la continuïtat
de l’Acadèmia militar de Talarn
El subsecretari de Defensa aposta
per ampliar els cursos de formació
Talarn
Marta Lluvich (acn)
La delegada del govern espanyol
a Catalunya, Teresa Cunillera, va
mostrar ahir el compromís de
l’executiu amb l’Acadèmia general bàsica de sotsoficials de Talarn, al Pallars Jussà, i en una visita a aquesta instal·lació militar
va destacar la col·laboració entre
les institucions del territori i el
centre. Cunillera va dir que ja han
quedat enrere “els moments difícils i durs” amb què es va haver de
“batallar” per la seva continuïtat i
va confirmar el “compromís” de
Defensa amb el futur de l’AGBS. El
subsecretari de Defensa, Alejo de
la Torre, es va referir a l’Acadèmia
i va expressar que és un centre de
“referència” per a l’ensenyament
en matèria de defensa i va anunciar la seva potenciació amb més

FOTO: M. Ll. (AGÈNCIA) / Teresa Cunillera i Alejo de la Torre, a Talarn

cursos. Tot i que encarà s’estan
dissenyant, va parlar d’ampliar la
formació de sotsoficial amb més
mesos i també amb cursos de
perfeccionament.
Cunillera i de la Torre es van
entrevistar amb els responsables

de l’Acadèmia militar de Talarn i
els van expressar el compromís
del govern espanyol en la seva
continuïtat per la importància
que aquesta instal·lació també
suposa pel Pallars Jussà.
Per altra banda, Cunillera va

dir a Ciutadans després del míting que el seu líder, Albert Rivera, va fer el diumenge a Altsasu,
que “hauran de ser responsables
dels seus actes” davant de la ciutadania. A més, va afirmar que
no comparteixen les “estratègies
de confrontació” amb la formació taronja i va remarcar que el
govern de Pedro Sánchez aposta
“pel diàleg, la conciliació i la cerca
d’acord”. La delegada del govern
espanyol va afegir que ‘’un polític
responsable” ha de “construir espais de convivència i respectar la
diversitat ideològica” dels altres
amb un espai de convivència.
També va parlar dels pressupostos i va avisar que els qui no
els votin hauran de justificar perquè no volen uns comptes que
estan “pensats pels més desafavorits”. Així, va apuntar a la resta de formacions polítiques que
s’han de posicionar si estan a favor de “prorrogar uns pressupostos fets per un partit de dretes o
per uns pressupostos socials fets
pensant en els més desfavorits”.

Un ferit greu i un lleu en un
accident entre dos cotxes a
la C-26, al terme de Foradada
Una persona va resultar ahir ferida greu i una altra lleu en un accident entre dos turismes que es
va registrar al quilòmetre 47 de
la C-26, al terme municipal de
Foradada. En aquest sentit, els
serveis d’emergències van ser
alertats del sinistre a les 16.10
hores i fins al lloc es van desplaçar els Bombers, els Mossos i el

SEM. Per altra banda, a les 8.30
hores, a Artesa de Segre, va haver un altre accident, però sense
ferits. A més, a les 16.10 hores,
a la C-1412b un turisme va patir
una sortida de via, de la mateixa
manera que a la IG-1, a Cervià de
les Garrigues, a les 16.45 hores, i
a les 18.20 hores a la C-26, a Balaguer, però no van haver-hi ferits.

FOTO: A. R. / Una de les màquines que estava en la construcció

Denuncien la construcció
sense autorització d’una
pista forestal a Senterada
Els Agents Rurals van denunciar a Senterada (Pallars Jussà) la
construcció d’una pista forestal
de mig kilòmetre que s’estava
fent sense autorització. A més,
segons van informar els membres del cos, la construcció va
provocar l’enterrament d’un
centenar l’alzines i roures.
Paral·lelament, el Agents Rurals també van aixecar una acta
d’aturada dels treballs que s’estaven duent a terme en aquella

zona fins que, “si s’escau, obtinguin l’autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya”, van manifestar els membres del cos.
A més, a través de les xarxes
social van recordar que “qualsevol actuació que comporti una
alteració del sol cal que estigui
autoritzada pel Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació de la Generalitat”.
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El Pallars Jussà acull
un dels jaciments més
grans amb restes de
dinosaures d’edat juvenil
Segons una recerca publicada a la
revista internacional ‘Plos One’
Isona
ACN
Una recerca publicada recentment a la revista internacional
Plos One revela la presència de
molts exemplars juvenils de dinosaures hadrosaures al jaciment
de Basturs Poble (Pallars Jussà), el
més important d’Europa d’aquesta espècie. L’estudi que s’ha difós
en aquesta publicació és el més
complet que s’ha fet fins ara a
partir dels més d’un miler de fòssils recuperats al jaciment, dels
quals 270 estaven preparats per
al seu anàlisi. La investigació ha
anat a càrrec de paleontòlegs de
l’Institut Català de Paleontologia
Miquel Crusafont (ICP), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Museu de la Conca
Dellà (MCD), els quals han determinat l’edat en què van morir
aquests individus a partir de diversos ossos localitzats que són
originaris de fa 70 milions d’anys.
El jaciment de Basturs Poble
compta amb una gran acumulació de fòssils en un mateix estrat
geològic, el que es coneix en anglès com un ‘bonebed’ (estrictament un “llit d’ossos”). Té una antiguitat d’uns 70 milions d’anys i
és l’únic que s’ha trobat a Europa

‘Street workout’ a la Seu

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha instal·lat dos parcs juvenils
amb aparells de gimnàstica per poder practicar exercici físic amb
el propi pes corporal a l’aire lliure. /FOTO: Aj. de la Seu d’Urgell

Almacelles urbanitza carrers

Almacelles ja ha finalitzat la urbanització de la travessia de
Sant Roc, un carrer on feia moltes dècades que no es feia cap
intervenció. Es troba al centre històric. /FOTO: Jordi Pascual
FOTO: ACN / Investigadores al jaciment de Basturs Poble

que conté exclusivament restes
d’hadrosaures. Les excavacions
que s’hi han dut a terme els darrers deu anys han proporcionat
al voltant d’un miler de fòssils.
Les restes es troben desarticulades i, probablement, pertanyen a
única espècie: la ‘Pararhabdodon
isonensis’.
L’autor principal de l’article
publicat a la revista internacional
PLOS ONE, Víctor Fondevilla, que
és investigador de l’Institut Català
de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP) i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), explica

que la causa de la mort de l’espècie pot tenir a veure amb “una
condició ambiental desfavorable,
potser un període de sequera extrema”. En aquest sentit, va dir
que el lloc on aquests dinosaures
van perdre la vida “no està gaire
allunyat del jaciment”, ja que, va
afegir, “després de la mort les restes es van desplaçar empeses per
l’aigua i van fossilitzar”. La recerca
s’ha basat en les 270 restes fòssils
d’aquest jaciment que han estat
preparades per al seu estudi, les
quals inclouen cranis, mandíbules, dents, vèrtebres i ossos.

Acord de col·laboració entre el Consell de
la Noguera i Càritas Diocesana d’Urgell

El Consell Comarcal de la Noguera i Càritas Diocesana d’Urgell han
firmat un acord de col·laboració per fixar el protocol de coordinació
per a la derivació de persones ateses per l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera, al Servei d’Acollida i Acompanyament a les Persones de Càritas Diocesana d’Urgell.

Balaguer acull la primera jornada
d’emergències per a professionals
El CAP Balaguer acollirà avui la I Jornada d’Emergències USVA (unitats de suport vital avançat), amb l’objectiu d’actualitzar coneixements teòrics i pràctics sobre les patologies freqüents en l’àmbit de
l’emergència i urgència extrahospitalària. Entre altres qüestions, es
tractarà el maneig del dolor i l’hemorràgia massiva.
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El tancament de les temporades
agrícola i turística dispara l’atur
en quasi 2.000 persones a Lleida
La demarcació registra un increment percentual dels més
alts de l’Estat en un mes d’octubre que sol ser molt dolent
Dades de l’atur del mes d’octubre

Lleida
1996 només hi ha un
REDACCIÓ
mes d’octubre a LleiTOTAL
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HOMES
DONES
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ATURATS
setembre-octubre
ATURATS
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eix (2004).
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Tot i així l’atur ha
-que s’ha allargat una mica més Lleida
21.348
+1.931
9.467
11.881
augmentat també a
enguany- i la campanya agrícola
391.197
+10.853
168.515
222.682
la resta de demarha disparat les xifres de l’atur a la Catalunya
demarcació de Lleida que durant
cacions catalanes. A
3.254.703
+52.195
1.340.190
1.914.513
el passat més d’octubre ha pujat España
Barcelona, el nomen 1.931 persones i s’ha situat
bre d’aturats creix en
en un total de 21.348.
3.939
més que al seL’atur a Lleida per sectors
L’agricultura i els serveis són
tembre, l’1,4% més. A
els sector que lideren una pujaGirona, 2.669 més que
al setembre, el 7,68%
da important dels aturats a Lleimés. I a Tarragona, en
da aquest passat mes d’octubre
2.314 més, el 5,17%
que es va tancar amb 1.931 perSENSE OCUPACIÓ
AGRICULTURA
INdÚSTRIA
CONSTRUCCIÓ
SERVEIS
més. Per la seva bansones més que al setembre, xiANTERIOR
fra que suposa un increment del
da a l’Estat espanyol,
9,94% i que situa Lleida al capel nombre d’aturats es
2.876 (+512)
1.833 (+47)
1.495 (+6)
13.741(+1.346)
1.403 (+20)
davant de les províncies on més
va situar en 3.254.703
creix l’atur (només superada per
persones, 52.195 deles Illes Balears amb un 23%). A
socupats més que al
nivell de Catalunya, dels 10.853 suposaria prop del 20% del total. de 82 actius en relació amb l’oc- la fi de dels contractes temporals setembre. En relació amb l’ocaturats que s’han registrat, gaiEn termes anuals, les persones tubre del 2017. Tradicionalment, de la temporada d’estiu. En la sè- tubre de l’any passat, la xifra ha
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El Consell
del Jussà
s’implica en
la inserció de
joves aturats

CCOO convoca vaga
a Vall Companys contra
els “falsos autònoms”
CCOO d’Indústria ha convocat
una jornada de vaga a les sis
empreses que el grup carni Vall
Companys té a Catalunya, Aragó
i Castella-la Manxa per denunciar
“l’incompliment reiterat per part
del grup de la resolució de la Inspecció de Treball per incorporar
a la seva plantilla els 2.500 falsos
autònoms que treballen a les seves empreses a través de falses
cooperatives de treball associat”.
A Catalunya, la vaga afecta el centre de treball d’Avidel (antiga Milsa) i les oficines de Serese, ambdós a la ciutat de Lleida.
A l’escorxador d’Avidel, la vaga
començà ahir a les 19 hores, coincidint amb l’inici del torn de nit.
La UGT s’ha desmarcat de la vaga
a l’espera de les negociacions ini-

L’empresa diu
que segueix
la normativa
estatal
ciades en el marc de la taula de
diàleg entre Ministeri de Treball,
patronals i sindicats per buscar
solucions a la subcontractació en
el sector carni.
Amb la convocatòria de la vaga,
el sindicat CCOO pretén exigir al
grup Vall Companys que acati el
requeriment de la Inspecció de
Treball i incorpori “immediatament” a la plantilla d’alguna de

FOTO: Tony Alcántara / La vaga a Avidel es va iniciar ahir al vespre

les seves empreses del sector
carni els treballadors que presten
servei a aquestes però que ho fan
com a “falsos autònoms” a través
de cooperatives de treball “fictícies”. Fonts del grup Vall Companys van afirmar ahir que “les contractacions de les cooperatives es

fan d’acord amb la normativa estatal” i van insistir en què l’empresa “està oberta al diàleg” i rebutja
el concepte de “fals autònom”.
Vall Companys diu que ofereix
condicions econòmiques a les
empreses subcontractades per
damunt del que marca el conveni.

L’Oficina Jove del Pallars Jussà,
juntament amb l’entitat social
Reintegra, el centre de formació Pai2 Pallars i el Consorci de
la Vall del Ges, Bisaura i Orís,
impulsen un projecte de formació i inserció laboral a través
del SOC.
El Consell Comarcal del Pallars Jussà fa anys que lidera
diferents projectes per a promoure l’arrelament al territori
entre els i les joves, fomentant
l’ocupació en els sectors estratègics de la comarca aprofitant
diferents programes del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
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El Circuit Escolar de Cros
espera a 4.500 atletas
Constará de nueve pruebas
FOTO: CTT Balaguer / Lladonosa se clasificó en quinta posición

Gemma Lladonosa y Vinyet
Solans, del CTT Balaguer,
jugarán el Torneo Estatal
Las jugadoras del Club Tennis
Taula Balaguer Gemma Lladonosa y Vinyet Solans consiguieron
el pase al Torneo Estatal tras sus
buenos resultados en el Torneig
Zonal que agrupó a jugadoras
de Catalunya, Aragón, Baleares
y Navarra.
En la fase de grupos, Solans

consiguió la tercera posicion tras
sumas dos victorias y dos derrotas. En la fase eliminatoria caía
en octavos de final. Por su parte,
Lladonosa acababa segunda la
fase de grupos con un pleno de
cuatro victorias, mientras que
en la fase eliminatoria se clasificaba en quinta posición.

POLIDEPORTIVO

Lleida
REDACCIÓN
El Circuit Escolar de Cross-Jocs
Esportius Escolars de Catalunya
incluirá 9 pruebas (8 de cross y la
final territorial) que se disputarán
de noviembre a febrero con una
previsión estimada superior a los
4.500 participantes y 120 entidades, más de la mitad escuelas.
Concretamente, el calendario
de competiciones pasará por las
localidades de la Pobla de Segur
(11 de noviembre), Sidamon (2 de
diciembre), Balaguer (13 de enero), Bellvís (20 de enero), Arbeca
(27 de enero), Juneda (3 de febrero), Agramunt (10 de febrero),
Borges Blanques (17 de febrero) y
Golmés (24 de febrero).
Circuit Escolar de Cross-Jocs
Esportius Escolars de Catalunya
está organizado por la Agrupació

TENIS

Nadal se somete a
una artroscopia y no
estará en las Finales
ATP de Londres

Gasque, en el club de los mil
El jugador del Ilerdauto Nissan Pardinyes-Lleida logró superar
la barrera de los mil puntos con la camiseta del club leridano este
pasado fin de semana al anotar 21. /FOTO: CB Pardinyes

NATACIÓN

El tenista español Rafael Nadal se
someterá a una artroscopia en el
tobillo derecho y que no podrá
disputar las Finales ATP que se jugarán en Londres entre el 11 y el
18 de noviembre. Según el parte
médico facilitado por el propio
tenista balear, Nadal “presenta
cuerpo libre intra-articular en el
tobillo derecho”.

POLIDEPORTIVO

El INEFC
Lleida acoge las
VIII Jornades
Científiques

Erika Villaécija se retira
Erika Villaécija anunció ayer su retirada después de 16 años en la
elite en los que ganó 21 medallas en competiciones internacionales
y participó en cuatro olimpiadas. /FOTO: Marta Pérez

Las instalaciones del INEFC Lleida
acogerán este miércoles la octava edicón de las Jornades Científiques, donde se presentarán
35 trabajos, tesis doctorales y
en curso. La inauguración correrá a cargo de la deportista Laura
Orgué, licenciada en Derecho y
Màster en Mediació y ganadora
de cinco copas del mundo.

FOTO: D. L. / El Circuit se presentó ayer

Territorial de Consells Esportius
de les Terres de Lleida, con el apoyo del Consell Català de l’Esport
y de la Diputación de Lleida y la
colaboración de ayuntamientos,
AMPAS y Clubes.

En relación con las pruebas, las
categorías de esta nueva edición
son 9: veterano y senior, junior,
cadete, infantil, alevín, benjamín,
prebenjamín y pollets (abierta a
alumnos de P2, P3, P4 y P5).

