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comarques

comunicacions ferrocarrils

El Govern exigeix a Foment un pla
inversor per a la línia de Manresa

Calvet anuncia que portaran a l’Estat un acord amb els ajuntaments, consells i
Diputació || El conseller insisteix en el traspàs de la titularitat a la Generalitat
magdalena altisent

x. rodríguez

❘ lleida ❘ El conseller de Territori,
Damià Calvet, va anunciar ahir
que la Generalitat traslladarà al
ministeri de Foment un acord
entre els ajuntaments i consells
de la línia de Manresa, la Diputació i la Generalitat per exigir
inversions en aquest corredor
ferroviari. Calvet va assistir
ahir a la reunió de la plataforma per a la millora d’aquesta
línia, on es va presentar l’informe tècnic de l’Institut Cerdà
que va encarregar la Diputació.
Calvet va apuntar que aquest
estudi “constata una cosa que
ja sabíem, que l’R-12 té un dèficit d’inversions brutal i que el
territori vol que aquesta línia
tingui les inversions que li fan
falta i un bon servei”. “El que
hem convingut és que portarem
de forma clara una posició catalana a la taula del ministeri
de Foment sobre el desenvolupament de la xarxa ferroviària
de Lleida”, va dir. Està previst
que l’acord (amb aportacions
d’ajuntaments, consells, Diputació i Generalitat, entre d’altres)
estigui llest abans de l’estiu i el
portaran al ministeri una vegada s’hagi format un govern estatal. En aquesta reunió s’hauran
de posar “xifres i calendari” a
les inversions en la línia de Manresa. En aquest sentit, el conseller va apuntar que una part
“dels 4.000 milions del pla de
rodalies que es va prometre fa
10 anys” Foment i del qual només “s’ha invertit un 14%” hauria de ser per a l’R-12. Calvet va
assenyalar que la línia de Manresa podria ser utilitzada per un
70% de la població de Lleida i
que només la utilitza un 1,8%,
una cosa que va qualificar com a
“inacceptable”. Segons el conseller és necessari invertir en vies,
catenàries, talussos, sistemes de
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serveis

Organyà reclama
acabar amb els
talls de llum
per les pluges
❘ Organyà ❘ Organyà ha enviat una carta de queixa a
Endesa per “exigir” inversions de manteniment a la
comarca que evitin talls en
el subministrament com els
ocasionats per les pluges dijous. Segons l’alcalde, Celestí
Vilà, els municipis d’Organyà i de Cabó es van veure
afectats per diversos talls que
es van allargar més de tres
hores i que “van perjudicar
famílies i comerços”. Vilà va
recordar que Endesa es va
comprometre a millorar les
línies elèctriques que creuen
l’Alt Urgell. La companyia
sí que ha licitat millores a la
subestació d’Adrall per valor
de més de 400.000 euros.

ecologia

La reunió d’ahir de la plataforma de la Diputació per exigir inversions a la línia de Manresa.

seguretat, estacions i a renovar
els trens. Va assegurar que s’han
de “superar els actuals límits
temporals de velocitat”, perquè
“55 quilòmetres per hora no és
una velocitat pròpia del segle
XXI”. “Totes aquestes exigències s’han de posar sobre la taula de Foment i obtenir-les”, va
apuntar. Calvet va insistir en
el traspàs de la titularitat de la
línia a la Generalitat. L’estudi
de l’Institut Cerdà destaca els
dèficits d’inversions en la línia,
la qual cosa provoca accidents i
altres incidències. Com a exemple, només durant els primers 20
dies del mes de gener passat es
van registrar tres avaries, mentre que el 2018 van ser més de
quaranta.

En marxa aquest mateix any el
bus exprés a Almacelles i Alpicat
n El conseller de Territori,
Damià Calvet, va anunciar
ahir després de la reunió de
la plataforma de la línia de
tren de Lleida a Manresa que
la Generalitat preveu posar
en marxa aquest any el bus
exprés entre la capital del
Segrià i Almacelles i Alpicat. Aquestes dos línies de
transport són llargues reivindicacions del territori i se sumaran a les que ja estan en
servei entre Lleida i Cervera,
Alfarràs i Alcarràs. Calvet va
posar com a exemple de bo-

na gestió d’un servei la línia
de tren de la Pobla, que “sí
que s’explota com a rodalies,
amb 10 trajectes diaris entre Lleida i Balaguer i 4 fins
al Jussà”. Calvet va apuntar
que és un “sistema en què el
Govern posa de la seua part”.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Endesa inverteix
3,6 milions
per protegir els
boscos de Lleida
❘ Lleida ❘ Endesa ha invertit
aquest any 3,6 milions d’euros a Lleida en el pla anual
per a la campanya de protecció dels bosc. Aquest pla es
vertebra, bàsicament, en la
neteja i cura de la massa forestal que creix al voltant de
la xarxa elèctrica, l’ús d’helicòpters per fer termografies,
escanejos làser del terreny i
inspeccions visuals, així com
les revisions exhaustives de
totes les instal·lacions. Endesa utilitza, a més, i des de
la campanya del 2012, drons
per tal de comprovar l’estat
de la xarxa elèctrica que estan equipats amb càmeres
d’alta resolució que permeten
imatges en punts de difícil
accés.
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L’independentisme, contra la Junta Electoral
Concentracions a Lleida i tot Catalunya pel veto de la JEC a la candidatura de Carles Puigdemont
AGÈNCIES

❘ BARCELONA ❘ Milers de persones
van sortir ahir al carrer a nombroses ciutats catalanes per
protestar contra la decisió de
la Junta Electoral Central (JEC)
d’excloure de la llista de JxCat
a les eleccions europees Car-

les Puigdemont, Toni Comín i
Clara Ponsatí, en una resolució
que ara ha estat posada en dubte (més informació a la pàgina
anterior). Malgrat la incessant
pluja que va descarregar sobre
la capital catalana, fins a 1.500
independentistes es van citar

davant de la delegació del Govern central a Barcelona convocats pels diferents partits i
entitats sobiranistes. “S’estan
vulnerant drets polítics fonamentals, d’accés de tots els ciutadans a càrrecs públics”, va
denunciar Elisenda Paluzie,

líder de l’Assemblea Nacional
Catalana, des de l’escenari.
També a Lleida, centenars de
persones es van congregar a la
plaça Ricard Viñes, igual com
a Girona i Tarragona. A més,
hi va haver mobilitzacions en
altres localitats de la demarca-

ció, com Tremp, Tàrrega, Solsona o les Borges Blanques. A
la concentració celebrada a Penelles va participar el president
de la Generalitat, Quim Torra,
que durant la jornada d’ahir
va recórrer diverses localitats
lleidatanes.

òscar mirón

XAVIER SANTESMASSES

Lleida ■ Centenars de persones a la plaça Ricard Viñes de la capital van protestar contra la resolució de la Junta Electoral i van advocar per defensar el dret de
Puigdemont, Comín i Ponsatí de presentar-se a les eleccions europees del 26-M.

Penelles ■ El president de la Generalitat, Quim Torra, va encapçalar la concentració de protesta davant de l’ajuntament de Penelles, que va congregar 300 persones
i va acabar amb el cant d’Els Segadors, després d’efectuar una visita a la localitat.

erc tremp

segre tàrrega

òmnium cultural

Tremp ■ Diverses desenes de persones es van concentrar a la capital del Pallars Jussà per protestar per
l’exclusió de Puigdemont, Comín i Ponsatí.

Tàrrega ■ Mig centenar de persones es van citar ahir a
la plaça del Carme de Tàrrega contra el veto de la JEC
a la llista de JxCat, informa Segre Tàrrega.

Barcelona ■ Uns 1.500 independentistes van protestar

davant de la delegació del Govern central a Barcelona
contra la resolució de la Junta Electoral.

ERC veu “intolerable” el tuit de De Gispert, La CUP demana no
que reconeix que va ser “inapropiat”
tornar a la “fase pactista”
❘ barcelona ❘ La polèmica desencadenada per un tuit publicat
per l’expresidenta del Parlament
Núria de Gispert en el qual comparava els polítics de Ciutadans
i PP amb porcs va continuar ahir
després que el portaveu parlamentari d’ERC, Sergi Sabrià,
manifestés que el missatge de
l’exdirigent d’Unió Democràtica de Catalunya, ara a Demòcrates, és “intolerable”. “Són
comportaments que en la nostra
societat no s’haurien de tolerar”,
va afirmar el republicà, alhora
que també va qualificar el tuit

com “un error greu” de De Gispert. També els consellers Ester
Capella i Chakir el Homrani,
el dos d’Esquerra Republicana,
van reprovar l’escrit. Tanmateix, van descartar demanar
al president de la Generalitat,
Quim Torra, que es replantegi
concedir la Creu de Sant Jordi
a l’ex d’UDC. D’altra banda, la
mateixa Núria de Gispert va admetre que el missatge que va
difondre en el seu compte de
Twitter va ser “inapropiat” i va
assegurar que no es va fixar que
incloïa la paraula “porcs”.

acn

Núria de Gispert.

❘ barcelona ❘ La CUP va instar
ahir ERC i JxCat que no tornin a una “fase pactista que els
pugui situar en reivindicacions
de mínims” en vista dels resultats de les eleccions generals
del 28 d’abril passat. En aquest
sentit, els anticapitalistes, a
través d’un comunicat, van advertir que estaran atents a les
negociacions de les dos principals formacions independentistes amb el Govern central i
els socialistes per comprovar si
“suposen una alternativa real
que respecti el dret a l’autode-

terminació o fa que aquestes
forces se situïn com a crossa
d’una operació de tancament
del règim per dalt”.
D’altra banda, els cupaires
també van llançar un missatge
als votants del Front Republicà
que, finalment, no va obtenir
representació a Madrid en els
comicis generals. d’aquesta
manera, els va animar a “reagrupar-se entorn de la CUP
per “unir les forces” de cara
a les eleccions municipals que
se celebraran aquest mes de
maig.
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economia

Treball retira la llicència de
cooperativa a Servicarne.
www.segre.com/economia
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Els sindicats i Nissan trenquen
la negociació de l’ERO.
p.
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ramaderia escola de capacitació agrària

Agricultura subhasta els seus 22 primers
sementals de raça bruna del Pirineu
Teresa Jordà: “Tenim el deure de preservar el patrimoni genètic del país”

c. sans

c. sans

❘ Montferrer i Castellbò ❘ La consellera d’Agricultura, Teresa
Jordà, va assegurar ahir que
el deure del departament que
representa és el de “preservar
el patrimoni genèric del país”
perquè “si perdem diversitat
d’espècies, qui acaba perdent és
tot el país”. Ho va dir durant la
subhasta dels primers 22 sementals de raça bruna que surten
de les instal·lacions, acabades
d’estrenar, del centre de selecció i millora de la raça bruna
del Pirineu, ubicat a l’Escola de
Capacitació Agrària del Pirineu
(ECAP), a Bellestar.
Un acte que va servir d’inauguració de les instal·lacions i
sobre les quals Jordà va manifestar que han de servir com
a “oportunitat per atreure talent cap al sector i potenciar la
transferència de coneixement i
la innovació”.

Des del novembre
La instal·lació va començar ja
a funcionar el mes de novembre
passat, efectuant un seguiment
dels primers animals que van
arribar seleccionats per ramaders de la Federació de la Raça
Bruna dels Pirineus (Februpi) i
que després de tot el procés han
estat ja considerats sementals
òptims per ser subhastats, a un
preu de sortida d’entre 1.400 i
1.800 euros, segons va explicar el president de la federació,
Josep Maria Moga, que es va
referir al nou centre com una
“aposta de futur” per a la raça i totes les explotacions del
Pirineu.
Aquesta raça prové de la vaca

Catalunya concentra un
de cada 4 concursos
❘ madrid ❘ Catalunya és la comunitat autònoma que més
processos concursals d’empreses ha registrat en els últims 22 anys, amb un total de
16.612 concursos, el 23% del
total del país, que en aquest
període acumula de 72.139
concursos, segons Informa
D&B, filial de l’Agència de
Crèdit a l’Exportació espanyola Cesce.

Confirmada la caiguda
de l’euríbor a l’abril
❘ madrid ❘ El Banc d’Espanya
va confirmar ahir que l’euríbor, l’índex al qual es troba
referenciada la majoria de
les hipoteques espanyoles,
ha tancat el mes d’abril en el
-0,112%, de forma que descendeix per segon mes consecutiu i encadena més de tres
anys en negatiu.

La prima de risc cau a
mínims de nou mesos

La consellera Jordà acaricia un dels vedells de raça bruna.

autòctona catalana ubicada al
Pirineu i fusionada amb bovins
de raça bruna alpina que es van
importar de Suïssa a finals del
segle XIX i principis del segle
XX.
Actualment es troba a les comarques pirinenques i prepirinenques catalanes, principalment al Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Alt Urgell,
Cerdanya, Berguedà i el Ripollès. Està classificada com a raça
de protecció especial i constitueix el 80% dels bovins de carn
de Catalunya. El cens aproximat
de la raça és de 30.000 animals
de més de dos anys.

c. sans

❘ madrid ❘ La prima de risc
ofer ta als inversors pels
bons espanyols amb venciment a deu anys en comparació amb els seus homòlegs
alemanys es va situar ahir
en 96,1 punts bàsics, la qual
cosa suposa un mínim des de
l’agost de l’any passat.

La borsa va negociar uns
50.000 milions a l’abril

Diversos vedells de la raça autòctona de vaca bruna.

guardons

❘ madrid ❘ La borsa espanyola
va negociar en renda variable 49.039,8 milions d’euros
a l’abril, la qual cosa representa un descens del 25,4 per
cent respecte al mateix període d’un any abans, segons
dades proporcionades per
Borses i Mercats Espanyols
(BME) a la Comissió Nacional del Mercat de Valors
(CNMV).

empreses resultats

Jaume Clos,
premi al millor
emprenedor

Griñó entra en beneficis
al facturar un 27% més

❘ tortosa ❘ Jaume Clos Gatnau,
gerent de l’empresa oliera Mas
del Clos, va rebre dijous el guardó al millor emprenedor, premi
atorgat per l’Associació d’Empresaris de les Comarques de
l’Ebre (AECE) a Tortosa.
Clos va assegurar sentir-se
org u llós per haver obten it
aquest premi, que representa
“el reconeixement de l’AECE
a la nostra decisió de seguir un
rumb que confirma que ha estat
l’adequat”.

❘ lleida ❘ Griñó Ecològic, companyia lleidatana de tractament
de residus, va guanyar l’any
passat 149.000 euros, davant
de les pèrdues de 615.000 euros del 2017. Els últims beneficis de la firma dataven del
2015.
Joan Griñó, conseller delegat de Corporació Griñó, matriu de la cotitzada, va destacar a Expansión que la companyia ha estat capaç d’elevar el
seu ebitda (sigles de beneficis

Moment de la recepció del guardó al millor emprenedor.

abans d’interessos, imposats,
depreciació i amortització) en
els últims anys en un 30 per
cent de forma acumulativa.
El canvi de tendència es produeix arran d’un increment del
27 per cent en la xifra de negoci de la companyia controlada
per la família Griñó, fins als
38,09 milions d’euros.
La companyia tenia, al tancament de l’exercici, 288 treballadors, 41 persones més que
el 2017, segons Expansión.

