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Verema solidària amb
beneficis per al Jussà

L’Ibex consolida
els 9.100 punts al
pujar un 0,61%

Recapten 3.500 € en un celler de la Terra Alta || L’activitat es
repetirà la setmana que ve en una altra de Figuerola d’Orcau
verema solidària

redacció

❘
❘ La iniciativa Verema
Solidària, que recapta fons per
a projectes solidaris per mitjà
de la participació en la collita
del raïm de persones que es
converteixen en veremadors
durant unes hores, destinarà
aquest any part dels diners
que aconsegueixi a promoure
la inserció laboral de persones
amb diversitat funcional al Pallars Jussà. Diumenge que ve,
la Verema Solidària es trasllada al celler Xic’s Cal Borrech,
a Figuerola d’Orcau. Però la
setmana passada ja va ser un
èxit rotund al celler Herència
Altés de Gandesa, a la Terra
Alta, on es va penjar el cartell
de “no hi ha entrades”.
I és que, al caure la tarda,
un centenar de voluntaris i al
voltant de trenta persones entre equip d’organització, treballadors de la vinya i personal
de suport es van donar cita a la
finca Lo Grau de l’Inquisidor,
en què es conrea la varietat de
garnatxa blanca, per veremar
al so de les dolçaines del grup
L’Embolic, de Batea. En una
activitat per a totes les edats,
els més petits es van encarregar de trepitjar el raïm abans
d’emmagatzemar-lo a la cambra frigorífica.
En total, els organitzadors
d’aquesta activitat van recaptar 3.500 euros que, units als
de la resta de projectes de la
lleida

ocupació

Els menors de
30 no tornen al
mercat laboral
La taxa d’activitat baixa
un 17% en dotze anys
❘ madrid ❘ Els joves prefereixen
estudiar o seguir la formació
professional a incorporar-se
al mercat de treball. Així ho
va manifestar ahir el Banc
d’Espanya, que en un article
sobre els canvis en la decisió
de participació laboral dels
joves després de la crisi, va
assenyalar que, mentre que
la taxa d’activitat de la resta
de grups d’edat ha augmentat durant els últims anys, la
dels menors de trenta anys
continua sent lluny dels nivells anteriors a la recessió.
En aquest sentit, aquest indicador, que mesura quin percentatge dels joves són dins
de la població activa, indica
que al segon semestre van
ser el 53 per cent. El 2007,
eren el 70%.

n L’Ibex-35 es va anotar ahir
una pujada del 0,61% que li
va permetre acabar la setmana en els 9.137,90 punts.
D’aquesta manera, des de dilluns, el selectiu madrileny
va guanyar un 1,64%, en uns
dies marcats pel dictamen de
l’advocat general de la UE
sobre l’IPRH i per la reunió
de dijous del BCE. Al finalitzar la sessió, la prima de risc
es va moure en l’entorn dels
75 punts bàsics, amb l’interès exigit al bo a deu anys
en el 0,393%. L’euro es va
intercanviar a 1,1069 dòlars.
Per la seua banda, el preu del
barril de petroli Brent es va
quedar en els 60,25 dòlars. El
de Texas va marcar els 54,89
bitllets verds.
més informació a

Ibex-35
9.137,90

0,61%

els que més pugen
Títol

Preu (€)

0,0080

8,11

BA.SABADELL

0,9120

7,80

CAIXABANK

2,4040

7,27

QUABIT

0,9220

6,47

AZKOYEN

6,9000

5,50

els que més baixen
Títol

Preu (€)

% Var.

DEOLEO

0,0664

-2,35

NATURGY

23,0000

-2,04

BORGES BAIN

3,1800

-1,85

GRIFOLS CL.A

27,1000

-1,81

ALMIRALL

15,3500

-1,79

ELS més actius
Títol

Volum

BA.SANTANDER

204.807,75

BBVA

135.992,40

IBERDROLA

125.482,47

REPSOL

www.segre.com/economia

% Var.

URBAS

TELEFÓNICA

94.076,97
92.509,0

Participants en la verema de dissabte passat a Gandesa.

en detall

Finançaran una iniciativa
d’inserció social per a
persones amb diversitat
funcional del Jussà
iniciativa Verema Solidària,
ja sumen 12.072 euros.
Aquests fons serviran per
finançar dos projectes. El primer consisteix en l’extensió a
la província de Tarragona del
programa Amb tu, que coordina l’Associació Quilòmetre
Zero. El projecte, que ja funciona a Barcelona, contribueix

a l’emancipació dels menors
tutelats, als quals se’ls assigna
un tutor perquè els acompanyi
en aquest procés.
El segon, anomenat Llavors
d’Oportunitats, és de la Fundació Alba Futur i té com a
objectiu millorar la integració
laboral de les persones amb
diversitat funcional del Jussà.
“Verema Solidària és un projecte social en el qual tots els
diners que donen els participants se’n van a parar a projectes socials del territori i de
proximitat”, va explicar Jordi
Gonzàlez, un dels organitzadors de l’activitat, en declaracions a TV3.

laboral administració

L’erari públic destina 11,1
milions de mitjana a
pagar l’atur a Lleida
❘ lleida ❘ El Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) destina
una mitjana d’11,1 milions
d’euros al mes per sufragar
les prestacions d’atur dels
lleidatans, tant la desocupació com els subsidis. Segons
les dades facilitades ahir per
la subdelegació del Govern
central a la demarcació, al
voltant d’11.500 veïns de la
província tenen dret a cobrar
aquests ajuts cada mes.

“Una tremenda bretxa”
En un altre ordre de coses,
el cost total de pagament de
les pensions dels treballadors
autònoms d’aquest any superarà els 16.360 milions d’euros,
una xifra que excedeix en un
42% la recaptació del règim
especial d’autònoms (RETA).

I és que, segons dades recopilades per la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms
(UPTA), aquest 2019 l’ATA
només ingressarà 11.519 milions d’euros. Així les coses,
el president d’aquesta associació de treballadors autònoms,
Eduardo Abad, va alertar de
l’“anquilosament” en la situació de desajust entre la recaptació i la despesa, que perdura
des de fa anys. D’aquesta forma, va criticar que no s’hagin
aplicat mesures que acabin
amb la “tremenda bretxa” que
existeix entre els ingressos i
les despeses del sistema. Tal
com ja va publicar SEGRE, la
pensió mitjana dels autònoms
lleidatans tot just supera els
650 euros, molt per sota de la
dels assalariats.

mercats
llotja de bellpuig

Varietat/Calibre	MÍN.	MÀX.

Setmana 36/2019
Producte	Cot.

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 D’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

Dif.Unitat

0,89
0,99
1,53
1,66

=
=
=
=

kg viu
kg viu
kg can.
kg can.

–
0,08

–
=

kg viva
kg viva

0,25
0,26
0,27
0,22
0,05

=
=
=
=
=

kg viva
kg viva
kg viva
kg viva
kg viu

1,95
1,92

=
=

kg
kg

147,70 = €/100 kg
146,50 = €/100 kg
145,30 = €/100 kg
38,00 2,00
3,10
2,90
2,75
2,50
2,30

€/u

=
=
=
=
=

kg viu
kg viu
kg viu
kg viu
kg viu

0,55 =
0,35 =
s/c	

kg viva
kg viva
kg viva

Producte	Cotització

RAMADERIA ECOLÒGICA
BOVÍ (vedella)
(E)
(U)
(R)
OVÍ (corder)
20-22 kg
22-24 kg
24-+ kg

–
–
–

–
–
–

–
–
–

	Granja

CARAGOL
Bover
Vinyal

Comerç

3,70
–

7,40
–

Producte	Cot.

Dif.Unitat

CLAS. EUROPEA OUS BLANCS I ROSSOS

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

1,20
0,76
0,66
0,55

–
–
–
–

dot.
dot.
dot.
dot.

fruIta
Nectarina blanca
67-73
–
73+
0,45
Nectarina blanca
67-73
–
73+
0,40
Préssec groc
67-73
–
73+
0,25
Préssec groc embossat
73+
–
Préssec blanc
67-73
–
73+
0,30
Préssec pavia embossat (blanc)
73+
0,55
Paraguaià
55-65
–
65-75
0,45
Pera llimonera
60+
0,40
Pera ercolini
50+
0,70
Pera blanquilla
58+
0,45
Pera conference
60+
–
Pera alexandrina
60-65
–
Pera devoe
60+
0,40
Pera williams
60+
0,40
Pera flor d’hivern
70+
–
Poma grup golden
75+
0,35
70+
0,30
Poma grup gala 50% color
65-70
0,35
70+
0,50
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
–

–
0,55
–
0,50
–
0,35
–
–
0,40
0,65
–
0,55
0,50
0,80
0,55
–
–
0,45
0,45
–
0,40
0,35
0,40
0,60
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Entitats. Concert solidari de la Fundació
Vicenç Ferrer a l’Auditori.
Literatura. Miquel Àngel Orta i Maria Lluïsa
Salazar, guanyadors de ‘Relats d’Estiu’.

prestacions social

Nova fase de la renda garantida

La prestació s’elevarà demà fins als 1.181 euros per a les famílies amb cinc membres als dos anys
d’entrar en vigor || Actualment, l’ajut compta amb més de 7.400 beneficiaris a Ponent
segre

l.g./agències

la dada

❘ lleida ❘ A partir de demà entrarà
en vigor la tercera fase de desplegament de la renda garantida de ciutadania, que permetrà
“un increment de quanties i de
les persones que es podran presentar” per rebre-la, segons va
explicar ahir el conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies, Chakir el Homrani. Així,
quan es compleixen dos anys
de l’entrada en vigor d’aquesta
renda, que compta amb un total
de 7.451 beneficiaris a les comarques de Ponent, les famílies
de cinc membres podran optar
a una prestació de 1.181 euros
mensuals. Així mateix, es modifica el llindar d’ingressos per
accedir a aquesta prestació, per
la qual cosa es preveu un augment dels beneficiaris, ja que,
actualment, el 40% de les sol·

1.181
euros al mes

Per a famílies de 5 membres.
Per a les d’un, serà de 644 €; de
956 €, les de dos; 1.029 €, les de
tres, i 1.102 €, les de quatre.

7.451
beneficiaris

A les comarques de Ponent des
de l’entrada en vigor de la prestació el 2017, el 6% del total de
Catalunya.

60%

més beneficiaris

S’amplia el límit d’ingressos
per accedir a la renda, per la
qual cosa se’n beneficiaran
més col·lectius
licituds denegades són perquè
se supera aquest límit.
Amb aquesta tercera fase, a
partir del diumenge 15 de setembre, la prestació passarà a
ser de 644 euros en les unitats
d’un sol membre; de 956 euros
per a les de dos membres; 1.029,
les de tres, i 1.102, per a les de
quatre. Per la seua part, el conseller va assenyalar ahir que la
previsió és que entre el gener

dones

Imatge d’arxiu d’una protesta per la falta d’implementació de la renda garantida.

i el febrer del 2020 s’aprovi el
reglament de la llei, després
de qualificar-lo de “prioritat”
per al departament. Davant de
les crítiques de les entitats per
la falta d’aquest reglament, El
Homrani va assegurar que la
voluntat és que la implementació sigui “al més ràpida possible” i va demanar a les entitats
que treballessin per eliminar
“barreres invisibles”, princi-

palment culturals, perquè se’n
beneficiïn tots els col·lectius que
tenen dret a la prestació i no ho
saben. El reglament, va recordar el conseller, ha de complir
tots els tràmits per a la seua tramitació, com l’àmbit local i el
Consell de Treball, Econòmic i
Social de Catalunya.
Amb aquestes modificacions,
la Generalitat preveu ampliar
l’“univers” de beneficiaris i

superar els més de 124.000 actuals a tot Catalunya. El perfil
del beneficiari és una dona, en
un 60% dels casos, entre 35 i
65 anys, en un 84% dels casos,
de nacionalitat espanyola i que
pertanyen a unitats familiars
d’un sol membre. La conselleria
recorda que l’objectiu final de la
renda garantida de ciutadania
és la inserció laboral, un repte aconseguit per un total de

El perfil del beneficiari és una
dona, entre 35 i 65 anys, de nacionalitat espanyola i d’unitat
familiar d’un membre.

5.098 famílies durant aquests
dos anys d’entrada en vigor de
la llei. Segons el departament,
350 famílies al mes, el 16% dels
expedients, han aconseguit un
contracte laboral. Actualment,
la conselleria destina cada mes
28,1 milions d’euros a prestacions i complements de la renda garantida de ciutadania, un
56% més que des de l’entrada
en vigor el 2017.

magdalena altisent

patrimoni cultura

Jornada a la UdL sobre la necessitat
de salvaguardar les falles del Pirineu
x. bosch

❘ lleida ❘ La Facultat d’Educació
de la UdL va acollir ahir la I
Jornada Científica Càtedra Pirineus per debatre sobre la necessitat d’un possible model per
salvaguardar les falles després
del reconeixement per part de
la Unesco com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Una
declaració que, segons els experts, han d’utilitzar els fallaires
per exigir a les administracions
més recursos que protegeixin i

impulsin aquesta tradició. Una
d’aquestes millores es tractaria,
per exemple, a través dels plans
d’ordenació urbana de protegir
els trajectes de baixades de les
falles, com va assenyalar Joan
Reguant, consultor internacional en patrimoni cultural. Per la
seua part, Sofía Isús, directora
de la càtedra Educació i Patrimoni Immaterial dels Pirineus,
va afirmar que la seua tasca
consisteix a assessorar i acompanyar les comunitats fallaires

i respectar la seua “manera
d’evolucionar”. D’altra banda,
la Pobla de Segur acollirà avui
la desena Trobada Internacional de Fallaires, on es debatrà
la creació d’una comissió.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Un moment de la jornada celebrada ahir a la UdL.

