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Hoquei. El Llista inicia
la defensa del títol
continental a la Final Four

Bàsquet. El Força Lleida juga
sense tensió i perd a la pista
del Valladolid (79-58)
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El debat de
Lleida TV, ahir
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El GRUP SEGRE TANCA LA CAMPANYA MÉS TENSA
és notícia ❘ 3-7

El Canal d’Urgell, roig per
un abocament a les aigües
Les Garrigues || Entre
Juneda i les Borges,
es va detectar ahir
cap al migdia

agents rurals

Primeres multes per
navegar a motor a
Mont-rebei i superar el
nombre de passatgers
Els Rurals han imposat les primeres multes de la temporada
per navegar a motor i superar
els passatgers a Mont-rebei.
comarques ❘ 15

La patronal de la
fruita calcula una altra
gran producció de
préssec aquest estiu

Investigació || Els
Rurals n’estudien les
causes, però avancen
que no és tòxic

La federació espanyola de productors de fruita Fepex vaticina
una gran campanya en quilos,
tot i que UP la veu més reduïda.

Les aigües del Canal d’Urgell
van aparèixer ahir al migdia tenyides de color roig al seu pas
per les Garrigues, entre els municipis de les Borges i Juneda.
Els Agents Rurals n’investiguen
les causes però apunten que no
seria cap producte tòxic.

economia ❘ 25

alimentació

L’IVA del pa integral i
d’altres cereals baixa
al quatre per cent
comarques ❘ 16

lleida ❘ 13
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Quatre intoxicats per un foc en una
casa a Os de Balaguer.

www.segre.com/comarques
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Naut Aran ven tres parcel·les per tres
milions per fer-hi una residència.
p.
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espais naturals regulació

Primeres sancions per navegar a motor per
Mont-rebei i superar el nombre de passatgers

Controls d’embarcacions per Setmana Santa de Rurals i el departament de Territori a les aigües de
Canelles || Denúncies per incomplir els requisits de navegació i del transport de turistes
Agents rurals

E. Farnell

❘ lleida ❘ Els primers controls de la
temporada dels Agents Rurals,
durant la Setmana Santa, a les
aigües de Canelles al congost
de Mont-rebei han suposat les
primeres denúncies per incomplir els requisits de navegació
i de transport de passatgers.
En total, els Agents Rurals, en
col·laboració amb tècnics del
departament de Territori i Sostenibilitat, van inspeccionar sis
embarcacions i una barca auxiliar. Dos de les sancions van
ser per no tenir l’autorització
per navegar i una per superar
el nombre de passatgers permesos en una de les embarcacions,
segons la normativa. Les altres
tres denúncies van ser per navegar a motor per la reserva
natural parcial de Mont-rebei
al terme municipal d’Àger, a la
zona catalana del congost.
La normativa de navegació en
aquesta zona és diferent entre la
part catalana i l’aragonesa del
congost. Al marge esquerre de
la Ribagorçana (part catalana)
la navegació a motor està prohibida. En canvi, a la part aragonesa la prohibició no existeix.
No obstant, el Govern exigeix
des d’aquest any a les empreses que ofereixen activitats
nàutiques o visites amb barca
o catamarà per Mont-rebei (actualment vuit firmes exploten
les aigües de Canelles turísticament) nous informes mediambientals per navegar per la reserva natural de fauna salvatge
del congost, a la part catalana.
L’objectiu del departament de

Una de les embarcacions a motor navegant per les aigües de Canelles.

empreses

Hi ha vuit empreses que
exploten turísticament les
aigües de Canelles entre
Aragó i Catalunya
Territori a l’imposar nous informes a les empreses que es lucren treballant a Mont-rebei és
augmentar la protecció d’aquest
espai natural. Així mateix, la
Confederació Hidrogràfica de

l’Ebre (CHE) només permet navegar amb motor d’explosió de
quatre temps al marge aragonès,
una cosa totalment vetada a la
zona catalana, tenint en compte
que Mont-rebei és també una
àrea d’especial interès natural,
encara que tots els embarcadors
es troben a la riba catalana, que
és la protegida.
Fonts del departament de Territori van explicar ahir que es
van aplicar les sancions al superar el nombre de passatgers en
una barca d’una empresa que

treballa a la zona (sense especificar si es tractava d’una firma
catalana o aragonesa) i una altra
que no comptava amb l’autorització pertinent, a banda de
les tres denúncies per navegar
a motor.
Així mateix, van apuntar que
cada campanya turística es porten a terme controls de navegació a Canelles i Mont-rebei,
encara que ha estat aquest any
en el qual també s’han començat
a fer els controls de transport
de turistes.

Regulació i
protecció dispar
als dos costats
del congost
n La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre regula la
navegació només en qüestions de qualitat d’aigües
i control d’espècies invasores, però no controla la
protecció d’espais, que
queda en mans de l’autoritat ambiental (departament de Territori a Catalunya) i el volum de les
barques que depèn dels
ajuntaments. La normativa de navegació és dispar
entre la part catalana (no
permet navegar-hi a motor) i l’aragonesa (sí que hi
està permès).
En aquest sentit, els
alcaldes de l’entorn del
congost i els consells de
la Noguera i la Ribagorça
Aragonesa han exigit als
governs de les dos comunitats autònomes regular
l’accés al congost i limitar
la navegació a Canelles.
Així doncs, els alcaldes
van lamentar la falta de
regulació per a les embarcacions “més enllà d’una
simple matrícula”, cosa
que provoca que en dies
punta hi hagi fins a més
d’un centenar de caiacs
i barques diferents a les
aigües del pantà.

AIGÜES GESTIÓ

Els regants demanen veu
i vot a l’executiva de l’ACA
❘ lleida ❘ El president de la comunitat de regants del Canal
d’Urgell i de l’Associació Catalana de Comunitats de Regants,
Amadeu Ros, va demanar ahir a
la conselleria d’Agricultura que
permeti que representants de
l’entitat formin part del consell
executiu de l’Agència Catalana
de l’Aigua. Ros va argüir que
“administrem el 75% de l’aigua
a Catalunya” i va demanar la
presència de “quatre titulars i
quatre suplents” a l’òrgan direc-

tiu de l’ACA. A més, va apel·lar
a la “urgència” de modernitzar
el regadiu per fer viable l’agricultura a Catalunya atesa la
creixent presència de fons d’inversió que compren sòl agrícola
a Europa. Va afegir que negocien amb diversos partits suprimir
l’IBI dels pantans. Ho va dir en
una jornada a Girona a la qual
va assistir la presidenta de la
CHE, Maria Dolores Pascual,
que va destacar la importància
de les comunitats de regants.

Representants de les comunitats de regants catalanes, amb la presidenta de la CHE (centre).
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successos emergències

equipaments

Quatre persones intoxicades per un
foc en una casa d’Os de Balaguer

Criden a la
protesta per la
Penyalba-Isona

Al cremar-se la caldera del magatzem de l’immoble || Dos dels afectats van ser
evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova però el pronòstic no era greu
bombers

redacció

❘ os de balaguer ❘ Quatre persones
van resultar intoxicades ahir a
Os de Balaguer després que es
registrés un incendi a la caldera situada al magatzem d’una
casa. Tots els afectats van patir
intoxicacions de caràcter lleu,
segons va informar el Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM),
que va evacuar en ambulància
dos afectats a l’hospital Arnau
de Vilanova, mentre que els altres dos van rebre l’alta in situ
després de rebre una primera
atenció.
Els Bombers de la Generalitat
van rebre a les 15.35 hores l’avís
d’un incendi d’un magatzem

fauna

Repoblació
de truites al
Pallars Jussà

bigues afectades

El foc va afectar material
que hi havia vora la caldera
i va danyar les bigues del
sostre del magatzem
d’un habitatge situat entre la
carretera L-910 i el carrer Germà Peralba i van activar cinc
dotacions, entre les quals l’autoescala, encara que finalment
només hi van acabar treballant
tres dels equips. El foc es va originar al magatzem i va calcinar
el material que hi havia al costat
la caldera. A conseqüència de
l’elevada temperatura, també

Els Bombers van anar-hi amb cinc dotacions tot i que al final només hi van treballar tres equips.

va danyar les bigues de fusta
del sostre.
Els Bombers van ventilar
l’immoble i cap a les 18.00 hores
van donar el servei per finalitzat. Per la seua banda, dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques van evacuar
dos dels intoxicats a l’hospital
Arnau de Vilanova per sotmetre’ls a una revisió mèdica.

D’altra banda, dos dotacions
també van treballar ahir en l’incendi d’un habitatge a Anglesola. Els Bombers van rebre a
les 14.07 hores l’avís d’un foc
en una casa situada al número
2 del carrer Enric Granados. El
foc es va declarar a la caldera,
però no hi va haver ni ferits ni
desallotjats.
D’altra banda, els Bombers

van sufocar un incendi de vegetació agrícola a les Borges Blanques. Van ser alertats sobre les
13.00 hores d’un foc de canyes i
matolls al costat de la carretera
N-240. Fins al lloc dels fets es
va desplaçar una dotació que
en menys d’una hora va poder
donar el servei per finalitzat.
Es van cremar cent metres quadrats, aproximadament.

segre

tribunals recurs

La Fiscalia demana que
l’homicida d’Alfarràs
ingressi a la presó
a. guerrero

onal, al demanar el seu advocat,
Carles López, que el posessin en
llibertat després de recórrer la
sentència al TSJC, per la qual
cosa la sentència encara no era
ferm, com va avançar SEGRE.
La mateixa Audiència va absoldre dos mesos enrere Sopena
dels delictes d’homicidi i d’homicidi en grau de temptativa a
l’aplicar-li l’eximent completa
d’alternança psíquica, com va

absolt pel seu estat

Va ser absolt per alternança
psíquica però li van
imposar dinou anys
d’internament penitenciari

❘ Lleida ❘ Els Agents Rurals han
continuat aquesta setmana
amb les repoblacions de
truites a les zones de pesca
intensiva controlada. Concretament, durant aquests
dies s’ha actuat al canal de
Gavet, situat al Pallars Jussà.
En aquests casos, els peixos
procedeixen de la piscifactoria del Pont de Suert i són de
l’espècie Salmo trutta fario,
una varietat que atlàntica,
segons va informar el departament d’Agricultura. A començaments del mes d’abril
també van rescatar un total
de 286 truites del canal hidroelèctric de la central de
la Pobleta de Bellveí.

trànsit

Més controls
d’alcoholèmia
a Andorra

Està intern en un psiquiàtric des del febrer
❘ alfarràs ❘ La Fiscalia i l’acusació
particular demanaran al Tribunal Superior Justícia de Catalunya (TSJC) que Josep Sopena
Guasch, el veí d’Alfarràs que va
confessar haver matat Aquilino
Rubio, de 56 anys i d’aquesta
localitat, i haver atacat la seua
filla, de 35, el maig del 2016,
sigui internat de nou en un psiquiàtric penitenciari i no en un
psiquiàtric convencional. La vista d’apel·lació està fixada per al
pròxim 6 de maig.
Sopena va sortir de la presó el
febrer passat després de gairebé
tres anys de presó preventiva
quan l’Audiència de Lleida va
acordar l’excarceració i l’ingrés
a un centre psiquiàtric convenci-

❘ lleida ❘ La plataforma opositora a l’autopista elèctrica
Penyalba-Arnero-Isona va
fer una crida dijous a participar en la jornada de mobilització prevista per al dia
5 de maig. La protesta s’ha
convocat després que Red
Eléctrica de España aconseguís autorització administrativa per a la construcció de
la subestació d’Isona, que la
plataforma considera el primer pas per recuperar el projecte, que està aparcat des del
2011. La jornada reivindicativa se celebrarà a Figuerola
d’Orcau, on està prevista la
subestació. Els opositors consideren innecessària aquesta
nova xarxa.

El judici es va celebrar el novembre passat a l’Audiència de Lleida.

establir el jurat popular que el
va declarar culpable del crim
per unanimitat.
Tanmateix, va dictar l’ingrés
de l’homicida en un centre psiquiàtric penitenciari durant un
màxim de dinou anys. La defensa va recórrer perquè s’oposa
que estigui a la presó i vol que
l’internament sigui d’un màxim de dotze anys. En canvi, la
Fiscalia i l’acusació particular,

exercida per Xavier Prats, demanaran l’internament en un
psiquiàtric penitenciari i durant
dinou anys. El jurat popular va
declarar culpable el veí d’Alfarràs, encara que va considerar
que quan va cometre el crim
“tenia totalment anul·lades les
seues capacitats” a causa d’un
brot de l’esquizofrènia paranoide que pateix, per la qual cosa
va ser absolt.

❘ Andorra la vella ❘ La policia
d’Andorra efectua des de la
setmana passada i fins al pròxim 5 de maig una nova campanya de controls d’alcohol i
drogues als conductors.
Aquesta c a mpa nya de
prevenció té com a objectiu
principal disminuir els accidents de trànsit provocats
pel consum d’alcohol. Com
ja s’havia fet altres anys, s’ha
anunciat aquest increment de
controls com a efecte preventiu i dissuasiu.
Es tracta d’evitar les conductes de risc que posen en
perill els usuaris de la xarxa
viària i d’augmentar la seua
seguretat.
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economia

la borsa

laboral tendències

Més lleidatans en feines
d’alt contingut tecnològic

L’Ibex, verd el
cap de setmana
de les eleccions

Ja superen els 6.800, gairebé un 6% més que el 2017 || L’Urgell
és la comarca en què tenen més pes sobre el total d’afiliats
òscar mirón

i. chiva

❘ lleida ❘ Els llocs de treball que

incorporen un alt contingut
tecnològic, segons la definició d’Eurostat que parteix
de la classificació estadística
d’activitats econòmiques i en
funció del seu valor afegit en
investigació i desenvolupament, donen feina cada vegada a més persones a les comarques de Ponent, Pirineu i Aran.
D’aquesta manera, segons es
desprèn del balanç efectuat per
la conselleria de Treball al tancament del 2018, un total de
6.821 lleidatans estaven treballant en aquest sector. Aquesta
xifra és un 5,9 per cent superior a la que es va registrar el
desembre del 2017, quan els
treballadors de l’àmbit a la demarcació sumaven 6.437 persones. Tanmateix, el pes dels
empleats en aquesta classe de
llocs en relació amb el conjunt
dels afiliats a la Seguretat Social continua estant lluny de la
mitjana catalana. Així, a Lleida, representaven a l’acabar
l’any passat el 3,67% del total
de l’afiliació. Per la seua banda,
al conjunt de Catalunya, aquest
mateix percentatge escalava
fins al 8,1%.
Per comarques, l’Urgell és
on més pesen els treballs d’alt
contingut tecnològic sobre el
total de l’afiliació, amb 796 empleats, el 5,2%. D’altra banda,
el Pallars Jussà va ser la co-

0,05%

els que més pugen

n L’Ibex-35 va tancar ahir la
setmana amb una lleu pujada del 0,05%, a l’avantsala
de les eleccions generals de
demà, cosa que va portar el
selectiu madrileny fins als
9.506 punts. Tanmateix, al
còmput global de la setmana,
ha perdut un 0,79 per cent.
En paral·lel, la prima de risc
va marcar els 104 punts bàsics, amb l’interès exigit al
bo a deu anys en l’1,028%.
Als mercats de divises, d’altra banda, l’euro es va intercanviar a 1,1162 dòlars.
D’altra banda, el barril de
petroli Brent, de referència
a Europa, va acabar en els
71,8 dòlars. El de Texas, entretant, es va situar als 62,88
bitllets verds.
més informació a

www.segre.com/economia

Títol

Preu (€)

% Var.

13,9200 28,41

PARQUES RSC

0,7340

RENO M. S/A

4,56

BERKELEY

0,2330

4,25

BA.SABADELL

1,0135

4,21

18,9600

3,49

MASMOVIL

els que més baixen
Títol

Preu (€)

% Var.

SERVICE P.S.

0,6320

-8,67

ABENGOA A

0,0274

-4,86

DEOLEO

0,0554

-4,48

SNIACE

0,0816

-4,23

ABENGOA B

0,0138

-3,50

ELS més actius
Títol

Volum

IBERDROLA

177.136,62

BA.SANTANDER

151.934,40

BBVA

121.212,19

AMADEUS

106.309,86
97.711,69

TELEFÓNICA

Imatge aèria del poligon industrial El Segre, a Lleida.

a catalunya

Aquest àmbit dóna feina
a 264.225 persones i en
un any suma més de
10.000 nous empleats

des en aquest àmbit. Al tancament del 2018 eren un total
de 3.323, davant les 3.087 de
l’any anterior.

Barcelona, al capdavant
L’àrea metropolitana de
Barcelona va aglutinar la gran
majoria dels treballadors en
ocupació d’alt contingut tecnològic, 198.624 persones del
total de 264.225 amb les quals
compta el sector a Catalunya.
En aquest sentit, la metròpolis
catalana va sumar 7.886 nous
empleats en aquesta classe de
llocs al llarg de l’any passat,
mentre que en el conjunt de
Catalunya van ser 10.019.

mercats
llotja de bellpuig

Varietat/Calibre	MÍN.	MÀX.

Setmana 18/2019
Producte	Cot.	Dif.Unitat

I quatre firmes
lleidatanes més

aus
Pollastre blanc
Pollastre groc
Pollastre blanc canal
Pollastre groc canal
Gallina lleugera:
S/Pes
S/Pes
Gallina semipesant:
1.900 a 2.100 g
2.100 a 2.300 g
2.300 a 2.500 g
Pesant
Gall
CONillS
Conill d’1,9 a 2,125 kg
Conill de +2,125 kg
PORCí engreix
Selecte
Normal
Porc gras
garrins 20 KG
Preu de Lleida
CORDER
De 19 a 23 kg
De 23 a 25 kg
De 25 a 27 kg
De 27 a 29 kg
De 29 a +
OVEllA
Primera
Segona
Tercera

SEGRE TÀRREGA

Producte	Cotització

marca en què més va créixer
el percentatge de treballadors
del sector, un 13,3%, fet que
significa que es va passar dels
90 de l’any 2017, que ja venien
del 2016 sense canvis, a 102.
Quantitativament, la comarca més poblada, el Segrià, és la
que també aglutina un major
nombre de persones ocupa-

empreses guardons

La Cambra de
Tàrrega premia
el Castell
del Remei
❘ TÀRREGA ❘ El president de la
Cambra de Comerç de Tàrrega, Delfí Robinat, s’acomiadarà del càrrec amb l’entrega de
la novena edició dels premis
Cambra, que tindran lloc divendres vinent, dia 3 de maig,
en un acte que comptarà amb
el president de la Generalitat,
Quim Torra. Robinat ha estat
al capdavant de la Cambra
de Tàrrega durant els últims
vuit anys i serà substituït per
l’empresari d’Anglesola Carles
Giribet.
En aquesta edició, els premis Cambra guardonaran les
empreses Castell del Remei SL
de Penelles, dedicada a l’elabo-

Ibex-35
9.506,00

segre TÀRREGA

Robinat, ahir, durant la presentació dels guardons.

ració de vins; Farinera Roca
SL d’Agramunt, que fabrica
farines naturals; Fundicions
Montfort SL de Bellpuig, que
elabora peces foses en aliatges
d’alumini; Laumont de Tàrrega, que comercia a l’engròs
amb bolets i trufes; i Soc Chef
SLU també de Tàrrega, que
prepara ingredients d’origen

natural i d’alta qualitat per a la
gastronomia i la pastisseria. Els
guardons s’entregaran durant
el transcurs d’un dinar a Els
Comdals de Cervera.
L’objectiu és reconèixer l’empresariat i continuar estimulant i promovent valors que
distingeixin les companyies
de la demarcació.

0,95
1,18
1,62
1,92

0,04
0,08
0,06
0,17

kg viu
kg viu
kg can.
kg can.

0,06
0,08

=
=

kg viva
kg viva

0,25
0,26
0,27
0,32
0,05

=
=
=
=
=

kg viva
kg viva
kg viva
kg viva
kg viu

1,95
1,92

=
=

kg
kg

137,20 = €/100 kg
136,00 = €/100 kg
134,80 = €/100 kg
53,00

=

€/u

3,25
3,05
2,85
2,60
2,40

=
=
=
=
=

kg viu
kg viu
kg viu
kg viu
kg viu

0,55 =
0,35 =
s/c	

kg viva
kg viva
kg viva

ramaderia ECOLòGICA
Boví (Vedella)
(E)
(U)
(R)
Oví (Corder)
20-22 kg
22-24 kg
24-+ kg

–
–
–

–
–
–

–
–
–

	Granja

Comerç

CARAgOL
Bover
Vinyal

11,00
–

5,50
–

Producte	Cot.	Dif.Unitat

CLAS. EUROPEA ous blancs i rossos

(XL) +73
(L) 73-63
(M) 63-53
(S) 53 a - g

1,25
0,77
0,73
0,55

-0,04
-0,03
-0,03
-0,02

dot.
dot.
dot.
dot.

fruita
Nectarina blanca
67-73
73+
Nectarina groga
67-73
73+
Préssec groc
67-73
73+
Paraguaià
55-65
65-75
Pera llimonera
60+
Pera ercolini
50+
Pera blanquilla
58+
Pera conferència
60+
Pera alexandrina
60-65
Pera devoe
60+
Pera flor d’hivern
70+
Poma grup golden
75+
70+
Poma grup gala 50% color
65-70
70+
Poma granny smith
70+
Poma fuji
75+ 50%
75-90 30%
Poma roja americana
70-90
Poma gala 60% color
65+%
Poma red’s
70-75
75-80
80-85
Poma roja americana
70+
Poma brookfield i similars
70+
65-70
Poma golden supreme
70+
Poma starking
65+
70-75

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

0,50

0,60

0,50

0,60

–

–

–

–

–

–

0,35
0,35

0,40
0,45

0,35
0,45

0,45
0,55

0,30

0,40

0,50
0,35

0,55
0,40

0,35

0,45

–

–

–
–
–

–
–
–

–

–

–
–

–
–

–

–

–

–

