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mobilitzacions sobiranisme

segre tàrrega

Fins a 40 autocars de Lleida
a la manifestació a Madrid
Uns 2.500 lleidatans a la protesta de dissabte contra el judici de
l’1-O || Deu més que a la mobilització a Barcelona al febrer
x. rodríguez

El vicepresident del Canalet, Justo Minguella, en una bassa.

El Canalet ja rep aigua
del Segarra-Garrigues
segre tàrrega

❘ tàrrega ❘ Les basses de la comunitat de regants de l’Alt
Urgell de Tàrrega, coneguda
com el Canalet, van començar ahir a omplir-se amb aigua del canal Segarra-Garrigues, després que responsables del Canalet i del canal
arribessin a un acord sobre
el preu de l’aigua dilluns a la
seu de la CHE a Saragossa. El
preu de l’aigua encara no és
definitiu, a l’espera que el ratifiquin a l’abril les assemblees de les respectives comuni-

comunicacions

Calvet vol una
relació bilateral
per al traspàs
de Rodalies
CCOO presenta el pla
ferroviari al Govern
❘ lleida ❘ El conseller de Territori, Damià Calvet, va reclamar ahir una relació bilateral i d’“igual a igual” entre
la Generalitat i l’Estat per
negociar el traspàs de Rodalies de tren. “Un servei que
hauria de ser fiable, modern
i solvent no ho és” i el traspàs no ha servit ni per al que
volíem o necessitàvem, va
assegurar. Va afegir que “de
les 111 limitacions temporals
de velocitat del 2015, principalment pel mal estat de la
infraestructura, avui encara
en queden setanta-cinc que
sapiguem i són conseqüència
de la falta d’inversió”. Per la
seua part, Renfe va acusar el
Govern de “queixar-se constantment” i no prendre “cap”
decisió.
D’altra banda, CCOO va
presentar dimarts al secretari
d’Infraestructures, Isidre Gavín, i els directors generals
de Transports i Mobilitat el
seu pla de Rodalies. Aquesta proposta planteja quatre
línies a Lleida que arribarien fins a Montsó, Balaguer,
Cervera i Montblanc.

tats, malgrat que tot apunta
que serà un terme mitjà com
el que va dictar la sentència
del jutjat de Cervera, entre
els 5 cèntims per metre cúbic
que volia pagar el Canalet i
els 11,12 que demanava Aigües del Segarra-Garrigues.
El Canalet es va proveir del
Segarra-Garrigues el 2012
i el 2013, però va deixar de
fer-ho per diferències sobre
el preu de l’aigua que van
arribar a judici. Des d’aleshores, el va subministrar el
Canal d’Urgell.

❘ lleida ❘ Uns quaranta autocars
sortiran de les comarques de
Lleida dissabte cap a Madrid,
on l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural han convocat una manifestació en contra del judici als líders independentistes
presos. Són una desena més
que els que es van noliejar per
a la protesta que es va celebrar el 16 de febrer a Barcelona, també contra el judici.
Glòria Segarra, membre del
Secretariat Nacional de l’ANC
a les comarques de Ponent, va
explicar ahir que aquest augment podria deure’s al fet que
“molta gent va amb cotxe” a
la capital catalana, però no a
Madrid. L’ANC calcula que els
autocars traslladaran dissabte
uns 2.500 lleidatans fins a la
capital espanyola, tot i que hi
ha moltes altres persones que
s’han organitzat per anar en
cotxe, moto o autocaravana.
Segarra va apuntar que la ma-

joria dels autocars sortiran cap
a les 08.00 hores i tornaran a
partir de les 21.00 hores, una
vegada hagi acabat la protesta.
“Malgrat les reticències inicials
d’anar a Madrid, finalment la
gent s’ha animat i estem molt

transports

Cinc AVE plens a
la capital estatal
n Almenys cinc trens AVE
de Lleida a Madrid estan
complet s per d issabte,
quan se celebrarà la manifestació contra el judici
de l’1-O. Glòria Segarra va
assegurar que “en AVE ja
fa dies que no hi ha bitllets
de tren” i va destacar que
des de l’ANC estan molt
satisfets amb la resposta de la societat civil a la
convocatòria.

contents perquè se superaran
les expectatives inicials”, va
dir Segarra. Així mateix, va
apuntar que els lleidatans s’han
afegit a la mobilització també
“pel fet que hi hagi moltes entitats de Madrid que ens donin
suport i que vinguin col·lectius
i entitats d’altres llocs de l’Estat. Per la seua banda, la coordinadora de l’ANC a Lleida
ciutat, Rosa Burrell, va apuntar
que des del Camp d’Esports de
la capital del Segrià sortiran
quatre autocars (dos de fletats
per l’Assemblea Nacional Catalana) i dos més per Òmnium.
Burrell també es va mostrar
satisfeta amb el volum d’assistents a la manifestació de
dissabte i va apuntar que “al
principi només prevèiem un
autocar”. En aquest sentit, del
Segrià sortiran 12 autocars, 10
de l’Urgell, 5 del Pla d’Urgell,
6 de la Noguera i la Segarra, 4
de les Garrigues i el Solsonès,
2 dels Pallars i l’Alta Ribagorça
i 1 de l’Alt Urgell.
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Els preus repunten quatre dècimes al
febrer a la província de Lleida.
p.

www.segre.com/economia
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L’índex Ibex-35 remunta, però no
recupera els 9.200 punts.
p.
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laboral emprenedors

“Creativitat, innovació i excel·lència són
essencials per aconseguir l’èxit d’un negoci”

La Cambra de Comerç de Lleida organitza una jornada per a pimes i emprenedors lleidatans || Amb més
de quatre-cents inscrits, l’acte incentiva el contacte entre firmes catalanes, andorranes i franceses
m. gateu

❘ lleida ❘ Els sis ponents de la jornada Business Secret Day, celebrada ahir al teatre de la Llotja
de Lleida, van coincidir en una
cosa: la creativitat i l’excel·lència han de ser les paraules clau
per a tot empresari i emprenedor que busca l’èxit en el seu
negoci. La Cambra de Comerç
de Lleida va organitzar l’esdeveniment amb la col·laboració
de la Cambra de Comerç de Girona, la d’Andorra i la de Perpinyà. Els més de quatre-cents
inscrits van ser espectadors de
les ponències de les empresàries
i empresaris Gemma Sorigué,
CEO i cofunder de Deliberry;
Marimar Laveda, directora
d’Espanya a Qatar Airways; Núria Claramunt, àrea mànager de
Booking; Sergio García, directiu
estratègic de Coca-Cola; Gerard
Olivé, cofundador de Wallapop;
i Franc Vidal, CEO i cofundador
de Shopery.
La Business Secret Day té
com a objectiu “incentivar i facilitar les relacions i el contacte entre empreses del territori
transfronterer”, segons Esther
García, tècnica de competitivitat i innovació de la Cambra de Comerç de Lleida. El
networking va ser un dels conceptes que van estar en boca de
tots durant la jornada. García
va comentar que aquest era un
dels objectius d’aquesta jornada, “ser un espai de debat per
als empresaris lleidatans, catalans, andorrans i francesos”.
“També un punt de reflexió, on
els empresaris de Lleida es pu-

guin veure reflectits en aquests
testimonis, en aquests ponents
que han vingut per donar el seu
punt de vista”, va afegir García.
Cadascun dels ponents no
només va parlar de l’aquí dels
seus negocis, també buscaven
ser un exemple i animar els as-

sistents a resoldre dubtes, ampliar la mirada i creure en els
seus projectes.
Per això tots van posar èmfasi
en la innovació, la creativitat i
l’excel·lència com els pilars perquè un projecte de negoci arribi a bon port. Sense deixar de

banda el client, que per a tots
els ponents també és protagonista. Frases com “el client ens
ensenya cada dia” i “escolta el
teu client i tindràs millors resultats” van sonar a l’escenari
de la Llotja.
Aquesta jornada és l’última

del projecte PirineusMed de la
Cambra de Comerç, però Esther
García va assegurar que ja estan
treballant en una nova iniciativa que busca assessorar pimes
i micropimes, que, segons García, són els que més necessiten
d’aquest servei.

en primera persona
m. gateu

«Lleida té molt potencial»
Marimar Laveda
mànager españa qatar airways

n La lleidatana Marimar Laveda, llicenciada en dret, ha
treballat per a firmes importants del sector aeronàutic.
Al preguntar-li sobre la seua trajectòria, afirma sentir-se “molt satisfeta” de tot

sab-almendrave

el que ha aconseguit. Sobre
Lleida, afirma que “és molt
important mantenir la base
de l’economia lleidatana, és
a dir, l’agricultura i la ramaderia, però modernitzant-se”.
Laveda assegura que les empreses lleidatanes “haurien de
mirar cap a Àsia i no tenir por
de llançar-se, de mirar més
enllà, perquè Lleida té molt
potencial”.

twitter @cambralleida

«S’inverteix en emprenedors»
Gemma Sorigué
cEO i cofundadora de deliberry

n Gemma Sorigué, natural de
la Pobla de Segur i establerta a Barcelona, fa setze anys
que es dedica al món del comerç digital. Afirma que “el
camí no ha estat fàcil perquè
hi ha molta competència i es

necessita molt talent”, però
creu que el teixit dels emprenedors té molt potencial.
“Cada vegada més empreses
inverteixen en emprenedors
perquè siguin el seu impuls
en innovació”, va dir, i va
afegir que “els emprenedors
arrisquen en idees i propostes
i són més versàtils, una cosa
que crida l’atenció a les grans
firmes”.

europa agricultura

Les cooperatives veuen positiva la nova
normativa de protecció a productors
redacció

Ametlla Amarga ■ Les instal·lacions d’IRTA a Lleida van aco-

llir la primera reunió dels components del Projecte Innovador
Grup Operatiu Detecció i Eradicació Ametlla Amarga, del
qual l’entitat SAB-Almendrave forma part.

❘ lleida ❘ Les cooperatives agroalimentàries van donar ahir el
vistiplau a la nova normativa
que la Unió Europea aplicarà per protegir els productors
del sector agroalimentari, com
va comunicar aquest dimarts
l’Eurocambra.
Segons el comunicat de l’entitat sectorial Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya, els seus
membres consideren que és “un
bon pas per reforçar el mercat

interior i establir unes mínimes
eines a tota la UE per lluitar
contra pràctiques deslleials. En
aquest sentit, la directiva permet als estats membres que ampliïn l’àmbit d’actuació i la llista
de pràctiques prohibides com la
inclusió de la venda a pèrdues”.
El document, que serà d’aplicació en les transaccions comercials de productors que facturin
fins a 350.000.000 euros a l’any,
i amb independència que venguin a empreses comunitàries o

extracomunitàries o a institucions públiques, encara ha de ser
adoptat pel Consell Europeu.
Després d’aquest tràmit, serà
publicat al Diari Oficial de la
Unió Europea.

Últim pas
L’últim pas serà la transposició de la directiva a les ordenacions internes dels països membres, per a la qual cosa aquests
disposaran d’un termini màxim
de dos anys.
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atletisme esport escolar

L’olimpíada Flamicell reuneix
dissabte fins a 1.200 atletes

❘ toronto ❘ L’NBA ha sancionat
Serge Ibaka, dels Raptors,
amb tres partits i una pèrdua
de salari de 448.000 dòlars,
per la baralla amb Marquese
Chriss, dels Cavaliers, castigat amb un partit.

redacció

Un espectador provoca
una caiguda al Tirrè

La clàssica competició de la Pobla de Segur celebra l’edició número 37
❘ lleida ❘ El Parc Alcalde Boixareu de la Pobla de Segur acollirà
aquest dissabte una nova edició de l’olimpíada Flamicell. La
clàssica competició d’atletisme
escolar, que compleix l’edició
número 37, reunirà uns 1.200
escolars de trenta centres escolars i clubs de tot Catalunya.
En l’olimpíada participen atletes des de les categories de
P3 a cadets, encara que els
més petits ho fan en proves de
miniatletisme.
El tradicional acte d’encesa
del peveter el protagonitzarà
en aquesta edició Marc Ràdua,
esportista de curses de muntanya en cros i esquí. Nascut al
Vendrell, Marc ja fa uns quants
anys que resideix a la Pobla de
Segur.
També tindrà lloc l’Olimpíada
Solidària, amb la qual els organitzadors, el Patronat Municipal
d’Esports de la Pobla de Segur
i l’AMPA i l’Escola Els Raiers,

els detalls

❘ lido di camaiore ❘ Un espectador va provocar la caiguda
de Rafal Majka i Oscar Gatto,
de l’equip Bora, a la primera
etapa de la Tirrè-Adriàtic. Els
tres van sortir il·lesos. L’australià Micheal Hepburn és el
primer líder.

Competició

z L’Olimpíada Flamicell es va celebrar per primer cop el 1982 i
només va deixar de celebrar-se
el 1999. En aquesta ocasió se
celebra l’edició número 37.

El peveter
z L’encendrà Marc Ràdua, atleta de carreres de muntanya
establert a la Pobla de Segur.
Altres anys ho han fet olímpics
com Javier Moracho, Jesús García Bragado, Jackson Quiñónez,
Dani Plaza o el ciclista Sergi
Escobar.

recolliran diners per al projecte de l’UNICEF Gotes X Níger.
Igualment tindrà lloc l’Olimpíada de Valors, amb el programa
Jo sempre hi guanyo.
Mentre se celebren les diferents proves atlètiques, els assis-

Sanció de 448.000 dòlars
a Ibaka per una baralla

Kwiatkowski, nou líder
a la París-Niça
❘ pélussin ❘ El danès Magnus
Cort-Nielsen (Astana) va
guanyar ahir la quarta etapa de la París-Niça i Michal
Kwiatkowski és el nou líder.
El pilot de trial Arnau Farré va encendre el peveter l’any passat.

tents podran gaudir de diferents
proves ludicoesportives, com
inflables, circuit de BTT, futbol
o bàsquet.
L’olimpíada començarà amb
la desfilada de participants, a
les 9.15, la cerimònia inaugu-

ral serà a les 9.45 i a partir de
les 10.05 començaran les proves. L’entrega de trofeus serà a
les 15.45. En les últimes quatre
edicions el guanyador ha estat
el col·legi Mater Salvatoris de
Lleida.

El Mundial de Fórmula 1
manté 21 carreres
❘ madrid ❘ El Mundial de Fórmula 1, que comença aquest
cap de setmana que ve a
Austràlia, manté 21 carreres i acabarà el desembre a
Abu Dhabi.

