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és notícia

activitats a l’aire lliure
El client que practica turisme actiu i esports d’aventura
a les comarques de Lleida és majoritàriament català
(un 67%) i d’aquests, el 74% procedeix de poblacions
de Barcelona i un 13%, de comarques de Lleida
contratemps, però no per
utilitzar-lo mentre es practica el
ciclisme”, afegeix. També recomana, encara que no es tingui
intenció de competir, obtenir la
llicència federativa, que costa
114 euros a l’any. “A banda que
tenint-ne una estàs assegurat,
ofereix descomptes en diferents
serveis.”
Malgrat que l’activitat esportiva es practiqui per simple oci,
sempre s’han de prendre precaucions. El doctor Fernando
Pifarré, director del Servei de
Medicina de l’Esport de la Generalitat de Catalunya a Lleida,
explica que “cal hidratar-se bé,
evitar les hores de més sol i cal
posar-se crema d’un factor protector alt”, afegeix.
“Per descomptat, si l’activitat
física que es farà és molt exigent, cal fer una revisió mèdica.” Pel que fa a l’alimentació, el
doctor Pifarré aconsella “amanides, gaspatxos, ensalada...
bàsicament menjars frescos i
lleugers. I en funció de l’activitat elegida, equipar-se adequadament. Si es vol fer senderisme
cal portar unes bones botes, aigua... Cal prevenir els cops de
calor i aplicar el sentit comú”,
afegeix.
També el Patronat de Turisme
de la Diputació té recomanaci-

731.017 serveis

Al llarg del 2018 es van
contractar a les comarques
lleidatanes 731.017 serveis,
un 3,2% més que el 2017
ons sobre la pràctica esportiva a l’aire lliure per garantir la
seguretat i la pràctica responsable i sostenible de l’activitat.
Recomana la contractació de
guies titulats, que coneixen bé
el territori i, en el cas de voler
fer-la per compte propi, informar-se bé, ser prudents i tenir
en compte la preparació física
de cada persona. També ha de
consultar-se la meteorologia i
portar l’equipament adequat.

Activitat econòmica
La pràctica d’una activitat
esportiva com un element de
lleure i turisme representa també una notable activitat econòmica a les comarques de Lleida.
Segons el dossier més recent del
Patronat de Turisme, a Lleida
operen un total de 228 empreses distribuïdes per les tretze
comarques i que ofereixen una
cinquantena d’activitats diferents en aigua, terra o aire. El
2018 es van contractar un total
de 731.017 serveis, la qual cosa implica un 3,2 per cent més
que l’any anterior. Tota aquesta
activitat va representar un impacte econòmic de 102,5 milions d’euros el 2018. El sector, a
més, dóna ocupació, en jornada
completa i partida, a prop de
2.000 persones.

El senderisme i el ciclisme són activitats que es troben
en expansió, tant a les comarques del pla com a les
de muntanya. El senderisme és la més utilitzada
en terra, amb 149.773 contractacions el 2018

Circuits
organitzats al
Pirineu per a
diversos nivells
Ciclisme BTT
pedales del mundo

La Noguera Pallaresa ha estrenat un
tram navegable de 50 quilòmetres
Ràfting i caiac
noguera pallaresa

n Els amants dels esports
d’aventura aquàtics compten
amb un nou santuari. Ràfting, caiac i altres disciplines
compten ara amb un descens
de cinquanta quilòmetres
sense interrupció pel riu Noguera Pallaresa, entre la zona
de Llavorsí i l’àrea de la Figuereta de la Pobla de Segur.

La construcció d’una rampa
de formigó ofereix aquest
tram navegable, que és una
de les principals novetats de
la nova temporada d’esports
d’aventura.
Segons assenyala l’Associació d’Empreses d’Esports
d’Aventura del Pallars Sobirà,
“hi ha una gran expectativa,
ja que la nova oferta d’activitats permetrà passar d’un
tram de descens amb barques
de quinze quilòmetres fins als
cinquanta esmentats”.

Sortides a Aigüestortes
i Barruera per a persones
amb discapacitat
Senderisme adaptat
aspid

n La possibilitat de practicar
esport a l’estiu està a l’abast
de tothom.
Aquesta entitat lleidatana
ASPID ha desenvolupat durant els últims anys una sèrie
d’iniciatives amb l’objectiu
d’oferir a persones amb mobilitat reduïda o amb discapacitat activitats adaptades
en plena naturalesa.
Aquest estiu han programat
dos sortides de senderisme, i
la primera va tenir lloc a finals del mes de juny al Parc
Nacional de Aigüestortes i
Sant Maurici. La segona es-

tà prevista per al pròxim dia
10 d’octubre a Barruera (Vall
de Boí). Aquesta compta amb
una itinerari per una passarel·la d’1,5 quilòmetres totalment adaptada, denominada
El Salencar.
En anys anteriors, aquesta
entitat ja ha portat a terme altres iniciatives similars, com
programes multiesportius
d’aventura.
Respecte al senderisme,
els seus responsables consideren que “s’ha de continuar
promocionant i ampliant les
rutes de senderisme adaptat,
com a instrument per socialitzar la naturalesa i contribuir
a la normalització social del
col·lectiva de persones amb
discapacitat”.

Per la seua banda, afegeixen que “el ràfting és un dels
productes que compten amb
més demanda en l’àmbit del
turisme actiu i els esports
d’aventura”.
A més del ràfting, els rius
lleidatans acullen un ampli
ventall de modalitats esportives en aigües braves, com
són l’hidrobob, hidrotrineu,
piragüisme-caiac i canoes inflables, a més del descens de
barrancs, que té unes singularitats pròpies.

n Una volta al Parc Nacional,
per la Val d’Aran i en territori
francès o pel Canal d’Urgell.
Les rutes de ciclisme BTT són
una de les activitats estrella de
l’estiu. “Els mesos del juny al
setembre són els que tenen més
demanda”, assenyala Pep Vega,
de Pedales del Mundo.
Aquesta empresa organitza
rutes personalitzades per als
amants d’aquesta activitat. Les
dos rutes estrella són la Pedals
de Foc i la Pedals d’Occitània.
La primera, pionera, consisteix
a fer la volta al Parc Nacional, i
la segona surt de la Vall d’Aran,
penetra en territori francès i retorna a Aran.
Els usuaris poden escollir en
els dies que realitzen el recorregut, que normalment oscil·la,
en funció del nivell, entre les
tres i les sis etapes. Pedales del
Mundo traça al detall cada ruta
i s’encarrega de les reserves dels
hotels, del transport de l’equipatge, dels llibres de ruta o dels
GPS, entre d’altres.
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política primera moció del mandat

projectes

El PDeCAT exigirà als seus socis del
Sobirà fidelitat al projecte comarcal

Nou punt
d’informació
turística a
Boumort

Els convoca a una reunió la setmana que ve per explicar la moció de censura
d’Esquerra a Sabarich || Isús diu que “no estava còmode amb l’equip de govern”
m.m.b.

❘ sort ❘ El PDeCAT convocarà
la setmana que ve tots els càrrecs electes i associats al Pallars
Sobirà per analitzar la situació
després de l’anunci de moció de
censura per part d’ERC contra
l’actual govern de JxCat al consell, que presideix l’alcalde de
Rialp, Gerard Sabarich, i que
amb tota seguretat prosperarà,
a l’afegir-se als nou consellers
d’ERC els dos “trànsfugues”
de Junts (Carles Isús i Llorenç
Sánchez), que es queda en minoria amb sis a l’espera del que facin els dos consellers de Som Poble (vegeu SEGRE d’ahir). A la
reunió es demanarà als càrrecs
“honestedat i ètica i, sobretot,
fidelitat al projecte comarcal
del partit. Volem un partit net
de trànsfugues i el compromís
perquè no l’utilitzin com a plataforma per aconseguir interessos
personals”, va indicar Sabarich,
que va lamentar que una formació històrica com ERC permeti
aquestes actituds per aconseguir
la presidència. Responsables del
PDeCAT al Pirineu van remarcar que “en tan sols un mes d’acció de govern no hi ha res que
justifiqui una censura i esperem
la versió d’ERC”.
Per la seua part, Isús, el candidat a la presidència d’Esquerra, va justificar el seu pas
al grup no adscrit per les seues
discrepàncies amb JxCat que
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van quedar patents des dels primers dies. “No estava còmode
ni a gust. No m’agradava l’equip
amb el qual havia de treballar,
ni que em marquessin la línia
d’actuació”, va assenyalar. Isús
va afegir que la decisió de deixar el partit va ser anterior a
les negociacions amb ERC i va
remarcar la seua independència
de qualsevol formació política
i que quan “m’ho van proposar, vaig acceptar”. Tanmateix,
el portaveu del grup comarcal
d’ERC al Sobirà, Josep Queró,
va assegurar que el cartipàs i els
càrrecs ja estan gairebé tancats
i que tot està pactat. Va indicar
que el que ha passat al Sobirà
no fa perillar els pactes amb
JxCat al Pallars Jussà, Segrià
i Alt Urgell.

segre

residus
Sabarich, el dia de la constitució del consell, el 8 de juliol.

antecedents

CDC i UDC es van repartir la presidència del 2015 al 2019
n Carles Isús, regidor de Sort i
vinculat històricament a Unió
Democràtica de Catalunya,
va tornar a la presidència del
consell del Sobirà el 2016 per
rellevar Llàzter Sibís (CDC)
amb el qual es va repartir el
mandat després de les eleccions del 2015 per compartir
aquest càrrec. Tant Conver-

❘ Abella de la Conca ❘ L’ajuntament d’Abella de la Conca
ha aprovat el projecte per rehabilitar la planta baixa de
l’edifici de les antigues escoles com a porta d’entrada a
la Reserva Nacional de Caça
de Boumort, un punt d’informació turística i com a espai
social per al nucli de Bóixols.
Aquest projecte preveu una
inversió que ascendeix a un
total de 22.300 euros. D’altra banda, el consistori també ha donat llum verda a la
millora dels accessos del nucli d’Abella i a la rehabilitació de la primera planta de
l’ajuntament d’Abella per a
usos socials i de serveis a la
ciutadania.

gència com Unió van argumentar aleshores que compartir la presidència permetria
continuar projectes ja iniciats
durant el mandat anterior de
Sibís. Isús va deixar la formació democristiana a primers
del 2016. El 2015 va optar a
presidir el consell del Sobirà dotze anys després d’estar

en aquest càrrec. Com a regidor d’Espot, on va ser alcalde
entre el 1991 i el 1999, es va
postular davant el president
en funcions, Llàzter Sibís,
amb el qual va acabar compartint presidència. També
Llorenç Sánchez ha estat
vinculat històricament a Unió
Democràtica de Catalunya.

Deixalleria mòbil
a l’Alta Ribagorça
per a aquest mes
❘ El pont de suert ❘ El consell de
l’Alta Ribagorça instal·larà
aquest mes la deixalleria mòbil als pobles de Vilaller el
pròxim dia 8; el 22 a Taüll i
Pla de l’Ermita i el 29 a Gotarta, Igüerri, Irgo, Iran i Saraís. L’horari d’aquest abocador és des de dos quarts
d’onze del matí fins a les dos
del migdia. La deixalleria es
va instal·lant cada mes als
diferents pobles.

segre tàrrega

vaga transport

Els xòfers d’Alsa demanen
reprendre les negociacions
i recuperar complements
No descarten més vagues al setembre
Segre Tàrrega / E. f.

❘ tàrrega ❘ Els xòfers de la companyia de transport Alsa van
traslladar ahir el tercer i últim
dia de vaga a les poblacions de
Tàrrega i Balaguer, les dos estacions de la província més grans
després de la capital de Ponent.
Els xòfers van tornar a exigir
el pagament de les hores que
treballen de més, a banda d’altres complements salarials i reprendre com més aviat millor les
negociacions amb l’empresa. La
vintena de xòfers concentrats a
primera hora del matí a l’estació
de Tàrrega van parar durant uns
minuts els autocars d’Alsa que
sortien de l’estació. Els xòfers
pujaven als vehicles per informar els passatgers del motiu de

la vaga, que la majoria comprenien amb resignació malgrat les
molèsties i els retards per arribar a la seua destinació.
El secretari del comitè d’empresa, Ramon Vilà, va assegurar
que la companyia “no ha mogut
fitxa”, tanmateix, el col·lectiu
de conductors “ens sentim més
reforçats perquè anem tots a
una”. Si Alsa no atén les seues
reivindicacions ni avancen les

Serveis mínims

El tercer i últim dia de
vaga va afectar ahir el
70% dels serveis que
la firma fa diàriament

Alguns dels xòfers de Lleida ahir a l’estació de busos de Tàrrega.

negociacions, els xòfers van advertir que reprendran la vaga
al setembre amb més duresa
i intensitat, ja que afectarà el
transport escolar.
Vilà va dir que la plantilla se
sent víctima d’una rebaixa injustificada de les retribucions i

d’un incompliment sense causa
justificada del conveni que els
empara. Les negociacions per
reprendre la redacció del nou
conveni es preveuen al setembre. A Lleida van secundar la
vaga el 86 per cent de la plantilla, formada per setanta xòfers.

Ahir es van veure afectats el 70
per cent dels serveis.
L’objectiu dels serveis mínims
era poder garantir el transport
dels viatgers malgrat la vaga, malgrat que van quedar
anul·lats els trajectes directes
a Barcelona.

16

Segre
Diumenge, 4 d’agost del 2019

comarques

tribunals sentència

Condemnats a pagar 1,7 milions
d’euros per contraban de tabac

Van ser arrestats a l’Alt Urgell amb 19.000 paquets procedents d’Andorra
guàrdia civil

l.garcía/a.g.b.

❘ lleida ❘ L’Audiència de Lleida
ha condemnat recentment set
processats per delictes de contraban de tabac al pagament
de multes que sumen més d’1,7
milions d’euros. Els acusats van
ser detinguts el març del 2015
amb 19.000 paquets procedents
d’Andorra i que guardaven en
un magatzem de Pla de Sant
Tirs, nucli de Ribera d’Urgellet,
i una finca de la Seu d’Urgell.
Els membres d’aquest grup organitzat van ser condemnats fa
un any en primera instància pel
Jutjat Penal 1 de Lleida, que els
va imposar penes d’entre tres i
quatre anys, i una multa a cadascun de 243.000 euros. Després de presentar recurs contra
la sentència, el tribunal rebaixa
un any de presó als condemnats
a quatre anys, però manté la
multa, per la qual cosa, en total, hauran de pagar més d’1,7
milions d’euros. La sentència
és ferma.
Segons la resolució, es considera provat que els acusats,

Intervenció de tabac de contraban a la Seu d’Urgell.

entre el gener i el març del 2015,
van intervenir de forma organitzada i coordinada en la introducció de tabac il·legal a l’Alt
Urgell procedent d’Andorra.
L’Audiència assenyala que tres
dels condemnats actuaven com
a farcellers, ja que transportaven els farcells de tabac des de

la frontera andorrana fins que
eren recollits pel líder del grup,
que els traslladava amb cotxe
fins a la Seu i el Pla de Sant Tirs.
Un altre dels acusats s’encarregava de vigilar que la resta no
fos interceptada per la policia
mentre que un altre transportava els farcellers als punts de

recollida i entrega dels farcells.
El tribunal rebutja els recursos
presentats per les defenses, i valida així la intervenció del telèfon mòbil del líder de la xarxa
criminal. També constata que
agents de la Guàrdia Civil van
sorprendre els condemnats durant les tasques de vigilància
que van dur a terme i que les
escoltes van permetre als investigadors conèixer quin rol tenia
cadascun en les operacions de
contraban.
La investigació va culminar el
març del 2015, quan els agents
van interceptar en un magatzem
del Pla de Sant Tirs un total de
14.250 paquets de tabac i 4.750
més en una finca de la Seu. El
valor del tabac intervingut és
de 81.000 euros. Tanmateix,
l’Audiència sí que accepta un
dels recursos dels acusats al revocar que se’ls apliqui un delicte
continuat de contraban, ja que
només van ser interceptats una
vegada. Per això, redueix a tres
anys de presó la pena imposada
a sis d’ells.

incivisme

Detinguts per
practicar sexe al
davant del Govern
❘ Andorra la vella ❘ La policia
andorrana va arrestar ahir a
la matinada una parella, de
33 i 28 anys, per mantenir
relacions sexuals a la via pública. Els dos detinguts van
ser sorpresos a la porta de
l’edifici administratiu de Govern i gravats per veïns. Se’ls
aplica l’agreujant de mantenir relacions en presència de
menors.

trànsit

Ferit en una sortida
de via amb el cotxe
a Conca de Dalt
❘ conca de dalt ❘ El conductor
d’un turisme va resultar ahir
ferit al tenir una sortida de
via amb el vehicle i xocar
contra un mur a la Conca de
Dalt. L’accident va tenir lloc a
les 17.30 hores a la carretera
que va de la Pobla de Segur a
Aramunt. El xòfer va ser evacuat a l’hospital de Tremp. A
Mollerussa, un cotxe desfrenat va xocar contra un mur,
sense ferits.

Pallars
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tremp
Ajuntament�����������������������������������973 65 00 05
CAP Urgències�������������������������������973 65 28 28
Hospital Comarcal del Pallars���973 65 22 55

Creu Roja ���������������������������������������973 65 29 54
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 973 65 10 00
Farmàcies . . . . . . . . Martínez . .  973 65 00 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . Enjuanes . .  973 65 01 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nova . .  973 65 25 25
Taxis . . . . . . . . . . . . . . Bonsom . .  973 65 09 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Públics . .  973 65 09 52
. . . . . . . . . . . . . . Xavier Badia . .  973 65 16 78
Correus�������������������������������������������973 65 03 09

Inem�������������������������������������������������973 65 07 65
Bombers�����������������������������������������973 65 08 80
Urgències Mossos ����������������������������������������112
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 00
la pobla de segur
Ajuntament�����������������������������������973 68 00 38
Oficina municipal turisme . . �����973 68 02 57
SORT
Ajuntament�����������������������������������973 62 00 10

comarques
Creu Roja ���������������������������������������973 62 01 64
Servei d’ambulàncies . . . . . .  . . 904 10 71 07
Farmàcia . . . . . T. Mallorqués . .  973 62 00 65
Taxis . . . . .  Diaz de la Fuente . .  973 25 01 04
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Solanes . .  973 62 14 59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colom . .  973 62 07 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obiols . .  973 62 04 51
. . . . . . . . . . . . . . . . . .Baldomà . .  973 62 10 43
Correus�������������������������������������������973 62 02 41

urbanisme conjunt patrimonial de Casa mauri

La Pobla mou el camp de futbol i crea
un enllaç per a vianants amb el centre
Des del parc Alcalde Boixareu a la zona del conjunt patrimonial de Casa Mauri
e. farnell

E. Farnell

❘ la Pobla de Segur ❘ L’ajuntament
de la Pobla de Segur ha tret a
licitació la transformació de
l’actual parc Alcalde Boixareu,
on hi ha el camp de futbol, i
l’enllaç per als vianants amb
el conjunt patrimonial de Casa
Mauri, seu de l’ajuntament. La
primera fase de les obres preveu una inversió de 375.363
euros i està previst que s’iniciï
a partir del 15 de setembre, segons va explicar l’alcalde de la
Pobla, Marc Baró. L’objectiu de
l’ajuntament és integrar físicament i funcionalment aquests
dos espais del centre de la
població. El projecte parteix
d’unes carències històriques
del parc com l’accessibilitat per
a persones amb mobilitat reduïda o la falta d’instal·lacions
d’equipaments infantils i per a
la tercera edat. La integració
dels dos espais respon també a
la necessitat de donar suport al
sector turístic, ja que el municipi celebra festes culturals com
els raiers, declarada d’Interès
Nacional el 2002.
En aquesta línia el projecte
s’alinea també amb el trajecte
del Tren dels Llacs i amb la mobilitat sostenible a les portes
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Escola de Piragüisme �����������������973 62 07 75
Jutjat de Pau���������������������������������973 62 01 67
Bombers�����������������������������������������973 62 00 80
Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . �����973 65 88 85
ESTERRI D’ÀNEU
Ajuntament�����������������������������������973 62 60 05
Bombers�����������������������������������������973 62 60 82
LLAVORSÍ
Ajuntament�����������������������������������973 62 20 08

promoció

Esterri d’Àneu acull
durant 2 setmanes
l’exposició Piribus
❘ Esterri d’Àneu ❘ El municipi
d’Esterri d’Àneu acull durant les dos properes setmanes el Piribus, un espai expositiu mòbil de setanta-dos
metres quadrats i amb un
variat programa d’activitats
dirigides a tots els públics.
Aquesta exposició mostra part del patrimoni pirinenc a través de diversos
mòduls i també recollirà
testimonis i punts de vista
dels habitants, entre altres
aspectes.

queixes

Sort no aconsegueix
detectar l’origen
de l’inhibidor

El conjunt patrimonial de Casa Mauri de la Pobla de Segur, seu de l’ajuntament.

del Pirineu (destinació final
de la línia Lleida-Pirineus de
FGC), on una part de l’interès
del visitant acaba recaient en
el descobriment del conjunt
Mauri.
El primer edil va assegurar
que el projecte contempla un

enllaç per als vianants entre
aquests dos espais del centre
i el trasllat de l’actual camp
de futbol darrere de l’estació
de tren, acabada de restaurar,
al costat del llac. A l’espai del
camp de futbol es preveu una
zona verda amb parcs infantils

i una altra zona amb una pista
poliesportiva.
“E l que pr et e ne m a mb
aquest projecte és tornar a
posar en relleu el centre de la
Pobla de Segur així com tot el
patrimoni cultural del municipi”, va afirmar Baró.

❘ Sort ❘ L’alcalde de Sort, Raimon Monterde, va confirmar ahir que encara no han
aconseguit detectar l’origen
de l’inhibidor de freqüències que provoca que comerços de l’avinguda Comtes
del Pallars i la plaça Santa
Anna de la capital del Sobirà no puguin tancar les
portes i alguns vehicles tampoc. Tècnics especialitzats
buscaran amb una antena el
lloc exacte del qual sorgeix
aquesta freqüència.
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economia

laboral ocupació

lideratge

Solsonès, Garrigues i Segrià,
a la cua en rotació laboral

OLGA SERRA*

Les comarques catalanes on els treballadors subscriuen menys
contractes en un any || La província, a la cua de Catalunya
efe

Imatge d’un treballador en la construcció d’un bloc d’habitatges.

❘ lleida ❘ Lleida es troba a la cua
en rotació laboral a Catalunya,
és a dir, en el nombre de contractes que arriba a firmar una
persona al llarg d’un any, mentre que Barcelona és la demarcació amb més índexs. Així es
desprèn d’un estudi elaborat
per la conselleria de Treball i
que situa el Solsonès, les Garrigues, la Segarra, el Pallars Jussà, la Noguera i el Pla d’Urgell
com les sis comarques on una
mateixa persona acaba subscrivint més acords laborals amb
una empresa.
Estem parlant d’una forquilla d’1,39 a 1,52 contractes per
persona en aquests territoris.
De fet, totes les comarques es
troben per sota de la mitjana
catalana, que és de 2,55 persones per contracte, tres dècimes
més que l’any anterior.

l’extrem

Gairebé dos mil catalans
van firmar l’any passat
més de 50 contractes i
35.500, més d’onze
La taxa més elevada es troba al Pallars Sobirà, (2,17), el
Segrià (1,94) i de l’Alt Urgell
(1,90). A la Val d’Aran, l’Urgell
i l’Alta Ribagorça l’índex es mou
en un estret marge de l’1,70 a
l’1,75.
Crida l’atenció que l’any passat un total de 1.931 catalans
van firmar cinquanta contractes, una rotació extrema. Representen el 0,2 per cent dels
assalariats totals que van trobar una feina. Al costat oposat, 684.399 van firmar només

un acord laboral amb una empresa, el 56,7 per cent del total. La conselleria de Treball
apunta que per contextualitzar
aquestes dades s’ha de tenir en
compte que l’any passat la taxa
de temporalitat, que relaciona el nombre de les persones
que treballen amb contracte
temporal sobre el total d’assalariats, torna a augmentar tant
a Catalunya com a Espanya
per quart i cinquè any consecutiu (21,9% i 26,8 per cent,
respectivament).
Per sexe, disminueix lleument la taxa de temporalitat
femenina (del 22,7 per cent al
22,6 per cent). Al contrari, la
taxa de temporalitat masculina
s’incrementa en 0,8 punts percentuals fins al 21,2 per cent,
però encara es manté per sota
de la femenina.

agricultura

El preu de la palla
per al bestiar
retrocedeix
❘ lleida ❘ El preu que paguen els
ramaders catalans per cent quilos de palla de cereal per alimentar els animals va retrocedir
13 cèntims a l’abril en comparació amb el mes anterior, segons les dades de la conselleria
d’Agricultura. D’aquesta manera, es va situar en els 7,68
euros. Tanmateix, aquest preu
que han d’abonar els pagesos
és molt superior al de l’abril de
l’any passat, quan els cent quilos
sortien a 5,26 euros.

Autoritzats 350 estrangers per treballar fins a l’abril
❘ LLEIDA ❘ Un total de 352 ciutadans estrangers van ser autoritzats fins a l’abril pel ministeri de Treball per poder exercir una
ocupació a la província de Lleida, segons les dades publicades
per aquesta institució. Del total, 273 van ser homes i les 79
persones restants, dones.

Madrilejos es convertirà en el nou CEO de Ferrovial
❘ madrid ❘ Ignacio Madrilejos es convertirà el pròxim 1 d’octubre
en el primer directiu de Ferrovial en substitució d’Íñigo Meirás,
segons ha anunciat la companyia.

GlobaLleida contracta un pla de millora del porcí
❘ lleida ❘ El consorci GlobaLleida ha adjudicat per 42.350 euros
la redacció d’un pla de consultoria i assistència tècnica per a la
millorar de la competitivitat del sector porcí a Lleida a l’empresa
barcelonina Cluster Development.

Lean,
feu-ho diferent

M

illora les coses, a
poc a poc. Assegura’t que el procés
que ha causat problemes
al matí no els causarà a la
tarda. La manera d’augmentar la productivitat és
reconèixer els problemes
en el moment que es produeixen i realitzar les millores necessàries perquè no
tornin a passar.” Excel·lent
reflexió de Taiichi Ohno,
enginyer que va implantar
a Toyota, tota una filosofia
de treball en què es basa la
metodologia Lean.
És una cultura, una manera de pensar i una forma
de fer diferent. Totalment
orientada al client, aquesta
filosofia pretén eliminar
amb la utilització de diverses eines tot el que no aporta valor, perseguint l’eficiència. Es fonamenta en
el respecte a les persones i
en el compromís, i aplicada
a la gestió pot millorar de
forma considerable els resultats en una organització.
Encara que el Lean s’inicia
en el sector de la producció, és totalment aplicable
al dels serveis.

MUDA
La metodologia Lean
identifica vuit MUDA o
desaprofitaments: sobreproducció, sobreprocessament, sobreinventariat,
temps d’espera, transports
de materials o informació
per mala planificació, moviments innecessaris, errors, fallades o defectes, i
finalment desaprofitar el
talent.
Observi al seu voltant,
quants passos innecessaris fem al final del dia?
Quants temps d’espera ha
de patir el client intern i el
client extern de la seua organització? Ha identificat
tasques duplicades? Tasques que s’han de repetir
per fallos o errors? Quants
correus electrònics són necessaris per executar una
acció? Amb tot l’inventari
que hi ha al seu magatzem
trobaria el que realment
necessita? Trobaríem infinitat d’exemples. N’hi ha
prou amb pensar en espais
físics dissenyats amb tan

poc cervell que, encara que
estèticament són atractius,
tenen una funcionalitat 0,
estructures que ocasionen
transports de material o
moviments innecessaris de
persones. Revisem també
tot el circuit d’alguns documents viatjant en sobres
interns... una forma de dificultar i fins i tot aturar
projectes.
Per eliminar els denominats MUDA, és indispensable el coneixement
al detall dels processos,
que és el que ens permetrà
portar a terme una anàlisi
precisa per poder aplicar
accions de millora i implantar canvis. Per a tot plegat
serà essencial atansar-se
al genba, paraula japonesa
que fa referència al lloc on
es duu a terme l’acció.
Imprescindible observar
amb mirada Lean el procés, analitzant cada pas.
Probablement detectaríem
més que passos, travessies
innecessàries.

Eines
El Lean compta amb un
ampli ventall d’eines mereixedores d’un article cadascuna: el Value stream
mapping, per analitzar la
cadena de valor i identificar els desaprofitaments; el
Just in time, just a temps;
les 5 S, basades en la neteja, l’ordre, l’organització, l’estandardització i la
disciplina; la gestió visual; el poka yoke, a prova
d’errors... i moltes altres
de totalment aplicables a
qualsevol realitat.

Líders
En la implantació del
Lean management és primordial un estil de lideratge facilitador i desenvolupador d’equips que generi
confiança i convicció en la
solidesa del mètode. Líders
que comptin amb l’opinió
de tots els implicats en els
diferents processos i estiguin entrenats a donar
feedback d’utilitat i constructius. Líders que tinguin
com a objectiu generar valor optimitzant els recursos a través del talent de
les persones.

(*) OLGA SERRA. Experta en Gestió de qualitat, Eines per
a anàlisi, Comunicació Corporativa i Treball en Equip.
Consultora i professora d’ingenio, Leadership school.
CFC - UNIVERSIDAD DE LLEIDA

PROGRAMAS de DESARROLLO
DIRECTIVO y del LIDERAZGO
"Formación para directivos líderes"
www.ingenioschool.com
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piragüisme eslàlom

Els favorits
dominen
a la Seu

Doblets de Travé i Etxaniz a les
eliminatòries del Campionat d’Espanya
redacció

❘ la seu d’urgell ❘ El Campionat
d’Espanya d’eslàlom va començar ahir al Parc del Segre de la
Seu d’Urgell sense sorpreses,
amb els favorits a les primeres
posicions de les rondes classificatòries, que van congregar
prop de dos-cents palistes.
Entre els lleidatans van destacar els doblets de Miquel Travé, en sèniors, i Pau Etxaniz,
en júniors, els dos del Cadí Canoe Kayak. El primer va ser el
més ràpid tant en canoa com en
caiac, ja que va superar en la
primera disciplina el portuguès
Jose Carvalho i l’olímpic irundarra Ander Elosegi, i en K1 es
va imposar a un altre olímpic
basc, Samuel Hernanz.
Etxaniz, per la seua banda,
va guanyar amb gran autoritat
les dos categories. En caiac va
batre el seu company de selecció, el donostiarra Álex Goñi, i
en canoa el gallec Borja González. On hi va haver més batalla va ser en K1 femení, en
la qual la campiona olímpica
Maialen Chourraut va marcar
el millor registre al davant de
la urgellenca Núria Vilarrubla

i de la pontsicana Laia Sorribes,
i la també local Marta Martínez
va aconseguir la quarta posició.
En C1 dames la pugna va ser
entre Mònica Dòria i la mateixa Vilarrubla, que també dobla
a l’Estatal, i va caure el triomf
parcial per a la primera per tot
just 50 centèsimes, mentre que
la irundarra Klara González
va quedar tercera a més de dos
segons. En la modalitat de pa-

Miquel Travé, durant el descens ahir a la categoria de canoa.
norbert aguilera

patrulles

El Cadí va obtenir un triomf
doble a les categories
de canoa sènior i va ser
segon en K1 dones i nois
trulles, el Cadí va aconseguir
una doble victòria en sèniors
C1, amb el triplet femení format per Mònica Dòria, Laura
Pellicer i Núria Vilarrubla, i la
masculina integrada per Pau
Etxaniz, Miquel Travé i Adrià
Martín. En K1 sènior, el club
urgellenc va firmar dos segons
llocs. Avui es disputen les finals
individuals.

El triplet format per Laura Pellicer, Núria Vilarrubla i Mònica Dòria, a les patrulles de K1.

futbol competició
fcf

Mireia Belmonte obté un bronze a la Copa del Món
❘ tòquio ❘ Mireia Belmonte va aconseguir la medalla de bronze
en els 400 estils a la segona cita de la Copa del Món FINA, que
es disputa Tòquio. Belmonte va pujar al podi amb un crono de
4:34.47, a 20 dècimes de la japonesa Yui Ohhashi (4:34.27), que
va obtenir la plata, i a poc més de dos segons de l’hongaresa
Katinka Hosszu, que amb un temps de 4:32.30 va batre el rècord de la competició. Per la seua part, Jessica Vall va acabar
cinquena en els 100 braça amb un temps de 1:07.29.

Ferran Julià firma el lloc 21 a l’Europeu júnior

Els representants dels equips participants i directius de la Federació Catalana després del sorteig.

La tercera Copa Pirineus reuneix set equips
redacció

❘ la seu d’urgell ❘ La capital de l’Alt
Urgell va acollir ahir el sorteig
de la tercera edició de la Copa
Pirineus de futbol, que arrancarà el cap de setmana del 10
i l’11 d’agost amb la participa-

ció de set equips, una xifra rècord des de la creació d’aquesta
competició.
El sorteig, que es va celebrar
al Parador Nacional de la Seu,
va oferir els següents aparellaments: Tremp-Organyà, la Seu-

EF Tremp i Pobla-Oliana, amb
el Coll de Nargó classificat directament per a les semifinals,
que se celebraran a partit únic
el 24 i 25 del mateix mes.
La final es jugarà el 31 d’agost
al camp Pedrasanta de Tremp.

❘ racice ❘ El lleidatà Ferran Julià (CE Mediterrani) va ser vinti-unè en la prova de 10 quilòmetres de l’Europeu júnior d’aigües obertes, que es disputa a República Txeca. El nadador de
Cervera va firmar un crono de 2:00:30 i va ser el segon de la
selecció estatal, al darrere de Roger Coma, que va acabar al
lloc 16 (1:56:36). La medalla d’or de la categoria va ser per al
britànic Nathan Hughes (1:55:49), seguit dels hongaresos David
Huszti i Peter Galicz.

Esteban i Velasco, onzens a l’Estatal júnior
❘ terrassa ❘ Bernat Esteban i Queralt Velasco, tots dos del CN
Cervera, van quedar onzens ahir al Campionat d’Espanya de
natació en categoria júnior. Esteban va aconseguir aquest lloc
en la prova dels 800 lliure 18 anys, mentre que Velasco ho va
fer en els 1.500 16 anys. Per la seua part, Marc Juárez (CN
Lleida) va ser setzè a la prova dels 50 papallona en categoria
absoluta, disputant la final B. Finalment, Cristina García (CN
Terrassa) va ser trentena a la prova dels 50 esquena.

