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Ajuda psicològica als jutjats
per a 424 lleidatanes maltractades
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Imatge d’arxiu d’un local tancat a l’Eix Comercial.

SEGRE

SANTI COSTA DOMINGO
❘ LLEIDA ❘ La província de Lleida 
va tancar el 2017 amb 221 esta-
bliments comercials menys, una 
xifra que suposa un descens del 
4,42% respecte al 2016 i que, 
a excepció del Pla d’Urgell, ha 
afectat totes les comarques de 
la demarcació, segons el Cens 
d’Establiments Comercials 
que va fer públic ahir el depar-
tament de Comerç de la Gene-
ralitat. El Pallars Sobirà va ser 
la comarca que va perdre més 
establiments en termes relatius 
(-21,43 per cent), al passar de 
140 a 100, seguida del Pallars 
Jussà (-10,04%), les Garrigues (-
9,31%), el Solsonès (-6,99) i l’Alt 
Urgell (-5,79). De fet, l’única co-
marca lleidatana que va gua-
nyar comerços l’any passat va 
ser la del Pla d’Urgell (0,96%), 
tot i que el creixement va ser 
mínim, de cinc més. Respecte 
a la resta, el descens no passa 
del cinc per cent i el Segrià va 
ser la que va registrar el més 
baix (-1,73%), malgrat en ter-
mes absoluts és la que més en 
va perdre, al partir d’un nombre 
més alt que les altres, i passa de 
2.949 a 2.898. El segueixen l’Ur-
gell (-2,09%), la Segarra (-2,6%), 
Alta Ribagorça (-4,08%), la Val 
d’Aran (-4,43%) i la Noguera 
(-4,87%).

En el cas de Lleida ciutat, va 
perdre només quatre establi-
ments el 2017, i es va quedar 
amb 2.188. Tant des de la Fede-
ració de Comerç (Fecom) com 
des de Pimec Comerç veuen 
aquests tancaments “previsi-
bles” i creuen que no són alar-

Les comarques de Lleida van perdre l’any 
passat 221 establiments comercials, un 4%
A excepció del Pla d’Urgell, el nombre va baixar a totes, i a la província n’hi ha 6.247, segons el cens de 
la Generalitat || Tant Fecom com Pimec veuen el descens previsible, malgrat que no alarmant

COMERÇ BALANÇ ANUAL

El Comú denuncia el deute milionari  
amb Aqualia i Mínguez defensa la gestió

PAERIA DIA MUNDIAL DE L’AIGUA

❘ LLEIDA ❘ El Comú de Lleida va 
denunciar ahir el deute que té 
l’ajuntament amb l’empresa con-
cessionària del servei d’aigua a 
la ciutat, Aqualia, assegurant 
que és superior als quaranta mi-
lions d’euros i que des que Àngel 
Ros és alcalde la tarifa ha pujat 
un 246%. “A més, davant de la 
impossibilitat d’assumir el deu-
te, la Paeria accedeix a totes les 
exigències de la concessionària 
i va acordar set anys abans del 
venciment del contracte prorro-

gar la concessió dinou anys més. 
Des del Comú hem demanat al 
govern local saber a quant as-
cendeix el deute actual i poder 
conèixer el tipus de contractes 
i d’inversions que es fa amb 
Aqualia, i la Paeria ens ho ha 
negat sistemàticament”, va ex-
plicar el regidor Sergi Talamon-
te. Per la seua banda, la tinenta 
d’alcalde Montse Mínguez va 
respondre a Talamonte dient 
que el deute no era de quaran-
ta milions, que les inversiónes 

i la concessió es van aprovar al 
ple i que, malgrat que reconeix 
que ha pujat la tarifa durant els 
últims anys, continua sent de les 
més barates i de millor qualitat 
de Catalunya.

ÒSCAR MIRÓN

‘Nova’ passarel·la del Tòfol ■ La passarel·la de Rufea, que estava 
construïda des del 2009, va ser inaugurada ahir amb el nom 
de passarel·la del Tòfol per l’alcalde, Àngel Ros. A l’acte van 
assistir representants veïnals i de diversos partits.

LA DADA

6.247
BOTIGUES A LA PROVÍNCIA

Tret del Pla d’Urgell, totes les 
comarques lleidatanes van per-
dre locals comercials respecte 
al 2016, un 4,42% menys.

2.188
A LA CAPITAL

La capital també va patir un 
descens respecte al 2016, enca-
ra que és mínim, de només qua-
tre botigues.

LES CLAUS

A la cua de les províncies
z Lleida va ser la que va tenir 
més pèrdua comercial. Tarra-
gona va perdre 50 botigues i a 
Girona i Barcelona van créixer.

Lleida, al ‘top five’
z Lleida és la cinquena ciutat 
de Catalunya en oferta comer-
cial per habitant, darrere de 
Granollers, Girona, Barcelona i 
Manresa.

Bones dades a Catalunya
z A nivell català, l’oferta va pu-
jar un 1,87%, i es va situar en 
103.000 comerços.

mants per al sector. “És evident 
que al no tractar-se d’una pro-
víncia industrial l’activitat co-
mercial s’ha ressentit més que en 
altres zones de Catalunya, tant 
en aquest cas com en altres in-

dicadors econòmics”, assenyala 
Maria Rosa Armengol, secretà-
ria general de la Fecom. “No són 
xifres alarmants, però evident-
ment s’han de tenir en compte, 
per exemple, per a la redacció 
del nou Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM) que 
la Paeria prepara”, afegeix. En 
aquesta mateixa línia es mani-
festa Manel Llaràs, president 
de Pimec Comerç. “En gene-
ral són xifres poc significatives 
que podrien tenir causes més 
circumstancials que per motius 

concrets. Crec que el problema 
no són els tancaments de nego-
cis, sinó les poques obertures 
que hi ha hagut, en part per les 
dificultats que posen els bancs 
per tenir finançament com per 
la normativa que imposa l’ad-
ministració”, destaca. En l’àm,-
bit català, l’oferta comercial va 
pujar un 1,87 per cent, i es va 
situar en 103.000 comerços. Per 
províncies Barcelona va gua-
nyar 2.147 establiments, Girona 
uns altres 24 i Tarragona en va 
perdre mig centenar.

PER PROVÍNCIES
La de Lleida és la que més 
botigues va perdre, seguida 
de Tarragona (-50). A Girona 
i Barcelona van augmentar

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.
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n El pas de la cinquena eta-
pa de la Volta a Catalunya 
avui per carreteres lleidata-
na comportarà talls de trànsit 
en el recorregut. La jornada 
començarà amb la sortida a 
Llívia a les 11.00 i els corre-
dors seguiran per Puigcerdà, 
Bolvir, Isòvol, Bellver de Cer-
danya i Martinet, per arribar 
a la Seu d’Urgell aproximada-
ment a les 12.26, encara que 
la carretera N-260 es tallarà 
a partir de les 11.50. Aquests 
talls també afectaran altres 
vies, com l’N-145 o el tram fi-
nal de la C-14. El tall a la Seu 
finalitzarà a les 12.40.

També es veuran afectades 
altres poblacions, com Mont-
ferrer, on el tall serà entre les 
12.00 i les 12.45, i Adrall, en-
tre les 12.08 i les 12.50 hores.

Després de la Seu, l’etapa 
continuarà en direcció al port 
del Cantó, per on està previst 
que els ciclistes passin sobre 

les 13.20. Baixaran fins a Sort 
i la Pobla de Segur, per seguir 
pel port de Perves en direcció 
al Pont de Suert. Continuaran 
cap a la Val d’Aran i s’espera 
l’arribada a Vielha al voltant 
de les 17.00.

Primera etapa per Lleida
La d’avui és la primera de 

les dos etapes que passen per 
Lleida, ja que demà l’etapa 
va de Vielha a Torrefarrera, 
passant pel Pont, la Pobla 
de Segur, Vilanova de Meià, 
Balaguer, Alfarràs i meta a 
Torrefarrera, a partir de les 
16.43 hores.

Talls de trànsit avui des de Llívia i la Seu fins a Vielha

SORTIDA A LLÍVIA
L’etapa d’avui començarà 
les 11.00 a Llívia i  
el final a Vielha serà  
sobre les 17.00 hores

EFE
❘ LA MOLINA ❘ Alejandro Valverde 
va recuperar ahir el mallot de 
líder de la Volta a Catalunya a 
l’etapa reina amb final a la Mo-
lina, on l’equip, el Movistar, es 
va exhibir aixecant el colombià 
Nairo Quintana fins al tercer 
lloc de la general, al darrere del 
seu compatriota Egan Bernal 
(Sky). Es va repetir el guió de 
l’any passat i la meta de la Mo-
lina va tornar a veure Valverde 
celebrant una etapa moguda, en 
la qual l’equip del vigent campió 
de la ronda catalana va donar 
mostres del seu poder a l’última 
ascensió.

Valverde va ser més ràpid 
que el colombià Egan Bernal 
(Sky Team) als últims metres 
després d’escapar-se a pocs qui-
lòmetres de meta amb el seu 
company Nairo Quintana, que 
va arribar a sis segons dels dos 
primers classificats. Va ser un 
final trepidant, en el qual homes 
importants del pilot com Simon 
Yates (Mitchelton Scott) o Thi-
baut Pinot (Groupama FDJ), 
van creuar la meta a 53 segons 
del vencedor i van quedar gai-
rebé descartats de la lluita per 
la victòria final.

Després que dimecres Tho-
mas de Gendt s’imposés en so-
litari en una etapa modificada 
per les condicions meteorolò-
giques, el pilot s’enfrontava a 
un recorregut de 170,8 quilò-
metres, amb un port especial i 
dos de primera categoria, en la 
jornada de muntanya clau de 
la cursa. Alejandro Valverde 
va lluitar des dels primers com-
passos i es va emportar el premi 
en una jornada que va ser molt 
moguda.

Valverde defensarà el liderat 
avui a l’última etapa pirinen-
ca, amb inici a Llívia i final a 
Vielha. És la jornada més llar-
ga (212,9 quilòmetres) amb el 
Cantó i Creu de Perves.

Valverde, nou líder
Va recuperar la primera posició en una etapa dominada pel Movistar i final 
a la Molina || La cursa entra a les comarques de Lleida i finalitza a Vielha

CICLISME VOLTA A CATALUNYA

Un moment de l’etapa d’ahir de la Volta a Catalunya, que va finalitzar a la Molina.

EFE

Presència lleidatana 
al Campionat 
d’Espanya infantil

NATACIÓ

❘ LLEIDA ❘ La piscina Rías do 
Sur de Pontevedra acull des 
d’aquest cap de setmana el 
Campionat d’Espanya Infan-
til d’Hivern, competició en la 
qual hi haurà representació 
lleidatana. El CN Lleida hi 
participa amb Paula Juste, 
Marc Pons i Pepe Vendrell. 
També l’Inef hi aportarà tres 
nadadors, Andrea, Emma i 
Aarón.

Álvaro García dimiteix 
com a tècnic del Binèfar
❘ BINÈFAR ❘ Álvaro García va 
presentar dimecres a la nit 
la dimissió com a entrenador 
del Binèfar, que competeix a 
Tercera aragonesa. El club, 
en una nota, li va agrair la 
professionalitat.

Ibrahimovic rescindeix 
amb el Manchester Utd
❘ MANCHESTER ❘ El davanter su-
ec Zlatan Ibrahimovic ha 
rescindit el contracte amb el 
Manchester United i apun-
ta a la Major League Soccer 
(MLS) nord-americana com 
a possible destinació.

La japonesa Osaka  
venç Serena Williams
❘ MIAMI ❘ La tenista japonesa 
Naomi Osaka segueix en 
gran forma al donar continuï-
tat al títol a Indian Wells amb 
una clara victòria (6-3, 6-2) 
contra Serena Williams, en 
el debut al torneig de Miami.

Mor Houseman,  
campió amb Argentina
❘ BUENOS AIRES ❘ L’exfutbolista 
argentí Rene Houseman, 
campió del món amb l’al-
biceleste el 1978, va morir 
ahir víctima d’un càncer de 
llengua.
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HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Observeu les persones que us envolten 
i penseu qui està del vostre costat i qui 

no. Expresseu només el que voleu compartir. No 
permeteu que ningú s’atribueixi el mèrit.

TAURE 20-IV / 20-V.
No establiu la temptació de torçar la 
veritat o de ser crèduls quan tracteu 

amb algú sense problemes. Quant als diners, és 
millor romandre reservats i progressar.

BESSONS 21-V / 20-VI.
L’ensenyament de donar i rebre us do-
narà l’oportunitat de fer les coses bé. Ja 

sigui que oferiu ajudar o ho estigueu demanant, 
no tindreu res de què preocupar-vos.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Hi haurà canvis a la vostra esquena. 
Mireu de mantenir-vos informats si no 

voleu que us molesti algú que prova de supe-
rar-vos. Confieu en els vostres instints.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
La participació en protestes, recaptació 
de fons o qualsevol cosa que ajudi a 

obtenir un canvi positiu us posarà en una posició 
clau per aconseguir justícia.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
No us preocupeu pels canvis del vostre 
voltant. Feu el que s’espera de vosaltres 

i seguiu amb els vostres assumptes. Eviteu invo-
lucrar-vos en els problemes aliens.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Les emocions poden interposar-se entre 
vosaltres i una cosa que voleu intensa-

ment. No perdeu de vista els objectius perquè 
algú prova d’enemistar-se amb vosaltres.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Negocieu personalment. No permeteu 
que ningú us intimidi per fer una cosa 

que sentiu que no és justa o que comprometi els 
vostres objectius o la vostra posició actual.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
Cuideu els negocis abans de relaxar-vos 
amb amics o familiars. Mantenir sepa-

rats la feina i la vida personal serà el millor per a 
vosaltres. Trieu l’acció sobre la ira.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Socialitzar pot ser divertit, però eviteu 
la indulgència. No us allunyeu gaire de 

la llar ni compartiu informació personal o con-
trasenyes. Compliu les regles.

AQUARI 20-I / 18-II.
Preneu la iniciativa de realitzar millores 
a la llar o planegeu organitzar una reu-

nió familiar. Reunir tothom us donarà la oportu-
nitat de posar-vos al dia. Es destaca el romanç.

PEIXOS 19-II / 20-III.
La comprensió és una cosa meravellosa 
quan funciona per a vosaltres, però ac-

tuar sense coneixement us conduirà a la frustra-
ció i el retrocés. Feu les vostres investigacions.

Visita escolar a la depuradora d’Almacelles
Estudiants de l’escola Antònia Simó i Arnó d’Almacelles 
van visitar ahir la depuradora de la localitat, gestionada 
per Aqualia, per conèixer el procés de potabilització de 
l’aigua.

AQUALIA

APTTCB

Tècnics Tributaris celebren el seu aniversari
L’Associació Professional de Tècnics Tributaris de Ca·
talunya i Balears va celebrar ahir el 35è aniversari de 
la seua creació i el 25è de les Jornades Tributàries amb 
la conferència Actualització comptable 2018 a Lleida.

Escolars de Tremp 
coneixen l’Arxiu Comarcal 
del Pallars Jussà

Alumnes de cinquè de Primària del col·legi Valldeflors de Tremp 
van visitar ahir l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà. Els esco·
lars van poder conèixer de prop els treballs arxivístics com la 
neteja, la classificació, l’ordenació, la digitalització i la difusió 
de la documentació conservada.

ARXIU COMARCAL DEL PALLARS JUSSÀ

El Circ Històric Raluy 
presenta nou  
espectacle a Lleida
El Circ Històric Raluy va estre·
nar ahir a Lleida el nou espectacle 
Fortius, que és una combinació 
que pretén homenatjar i recordar 
els números més mítics dels circs 
clàssics amb una barreja de màgia, 
humor, malabarismes i equilibris. 
La carpa estarà ubicada a la zona 
de Copa d’Or i es podrà disfrutar 
d’aquest espectacle fins al dia 8 
d’abril vinent.

GUIU TUBELLA

Els usuaris del centre ocupacional Fundació Sorigué visiten Planta
❘ BALAGUER ❘ Més de quaranta per·
sones ateses pel centre ocupa·
cional Fundació Sorigué, les fa·
mílies i el personal del projecte 
van visitar dimarts les instal·

lacions de Planta, ubicades al 
complex industrial del grup 
Sorigué La Plana del Corb, 
a Balaguer, en el marc del 25 
aniversari de l’entitat. Aquest 

espai es va crear el 1992 com 
a part de la voluntat de retorn 
social del grup Sorigué. És la 
primera vegada que les per·
sones que reben assistència al 

centre fan una sortida d’aques·
tes característiques al costat de 
les seues famílies i tot el per·
sonal que treballa en aquest 
projecte. Durant el recorregut 

per les instal·lacions, el grup 
va visitar el muntatge artístic 
Double Bind, de Juan Muñoz i 
el Museu de Mineralogia, entre 
altres espais.

FUNDACIÓ SORIGUÉ

La visita va comptar amb la participació d’usuaris, familiars i personal del centre.
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