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La multinacional holandesa
SHV anuncia el tancament de
l’escorxador Sada de Lleida
L’empresa comunica al comité d’empresa un
ERO per extinguir un total de 260 contractes
El comité d’empresa
denuncia que des de fa
temps la multinacional
aposta pel seu centre de
treball a València, fet que
ara es consumaria amb la
presentació de l’ERO de
tancament.
Lleida
REDACCIÓ
La multinacional holandesa SHV
va notificar ahir al comité d’empresa de l’escorxador Sada de
Lleida, ubicat al polígon industrial
El Segre de la capital del Segrià,
la presentació d’un Expedient de
Regulació d’Ocupació (ERO) d’extinció de tota la plantilla i que
afectarà a un total de 260 treballadors i treballadores.
El president del comité d’empresa, Juan Noguero, va informar que avui començaran les
assemblees per informar els treballadors de la situació i per fixar
el calendari de mobilitzacions i
de trobades amb l’Administració. “Demanarem que tiri enrere
aquest ERO encara que ho veiem molt difícil ja que ja no tenim clients ni granges”, va manifestar. El comité d’empresa ja es
veia vindre que podia passar el
que finalment s’ha materialitzat.
“Fins al mes de desembre passat
a Lleida hi havia escorxador i sa-

Cedis inaugura
la seva nova
fàbrica a
Alcarràs
L’empresa Cedis-Mafrut vacelebrar la setmana passada l’acte d’inauguració de les seves
noves instal·lacions a Alcarràs,
unes dependències que compten amb una superfície de
18.000 metres quadrats.
La inauguració, a la qual van
assistir prop de 200 persones,
va estar presidida per l’alcalde
d’Alcarràs, Manel Ezquerra, que
va estar acompanyat pel president del grup MAF RODA, Philippe Blanc.
La inauguració de les noves
instal·lacions va coincidir amb
el 25 aniversari de la firma, que
va néixer el 1994 amb una empresa familiar fundada per la
família Mataró.

L’Hospital
Comarcal
del Pallars
estrena nou
mamògraf
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la d’especejament de pollastres i
a partir d’aleshores es van endur
a València l’àmbit de l’escorxador
amb la clara finalitat d’apostar per
aquesta darrera ubicació”, va dir.
Així mateix, el president del comité d’empresa va indicar que en els
darrers anys la multinacional havia invertit en el centre de treball
de Lleida fins a 13 milions d’euros,
en l’àmbit d’especejament, factor
que feia que la plantilla no temés
per un tancament imminent.

Sada és una de les empreses
més antigues de la ciutat de Lleida amb més de 70 anys d’història. Inicialment fou l’escorxador
de pollastres de la cooperativa
Copaga, després l’empresa fou
adquirida per la multinacional holandesa Nutreco i actualment era
propietat del grup holandés SHV.
El president del comité d’empresa
de Sada a Lleida reconeixia ahir
que el tancament d’aquesta factoria és un cop dur per a la ciutat.

El responsable d’UGT-FICA, Xavier Perelló, va explicar que encara que l’empresa al·legui pèrdues a Lleida “té beneficis a nivell
global”. En aquest sentit sospita
que tot plegat podria formar part
d’una “venta encoberta” per traspassar l’empresa sense personal
i va dir que lluitaran pels llocs de
treball. D’altra banda, aquest diari
va intentar ahir, sense èxit, recavar els arguments de l’empresa
propietària de Sada.

Amb motiu del Dia Internacional Contra el Càncer de
Mama, celebrat el passat
19 d’octubre, el Servei de
Radiodiagnòstic de l’Hospital Comarcal del Pallars ha
rebut la donació d’un nou
mamògraf per part de la
Fundació Amancio Ortega.
La seva posada en marxa
servirà per renovar i millorar l’equipament fins ara
emprat pel cribratge i diagnòstic del càncer de mama.
El programa s’adreça a dones d’entre 50 i 69 anys.
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Pudor de
violència
Tot té una olor característica.
La pitjor de totes és la pudor
que deixa la violència –física,
psicològica, simbòlica...– quan
passa arrasant, a banda i banda. Pudor de provocació, de
cremat, de socarrimat, d’odi,
de sang, de venjança incontrolada i irracional, de riures i
selfis embogits, de trencadisses i destrosses... Ho estem
veient, ho estem patint de fa
dies. Uns se’n riuen sota el nas
o obertament, escalfen xarxes, defensen la irracionalitat,
o la condemnen amb la boca
petita, però... això sí: que no
pari! S’atia el foc a la xarxa.
Avui mateix: ”Desbordem-los!
Els superem en nombre i re-

Atacats per ‘indepes’
radicals els dies s’estan
cobrint d’aquella olor
tan densa i perillosa
que fa tanta por
cursos! #RevoltaPopular #CRDenXarxa”! Els altres ho patim. Angoixats i tristos. També
som poble en un país que
també és nostre. Res justifica
la violència, ni que es justifiqui la violència. I qui mana diu
endavant a tot! La irresponsabilitat fa una olor específica
que amara l’ambient. No, no
són tots infiltrats. Programat,
planificat, instigat. Atacats per
indepes radicals els dies s’estan cobrint d’aquella olor que
es va fent cada cop més densa, més perillosa i que fa tanta
por. L’havia sentit al País Basc.
Pensava que mai la sentiria
al meu país, a la meua ciutat.
M’equivocava.

Roger Torres

President d’Arrels
Sant Ignasi

La Fundació ha endegat una nova
campanya per ajudar els més desfavorits alhora que denuncia que a
Lleida hi ha 731 persones sense llar,
un 27% més que el 2018.

Javi Filella

Cantant i líder del
grup Blindpoint
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El Pirineu també camina
contra el càncer de mama

L

ocalitats pirinenques com el
Pont de Suert, Vielha, la Pobla
de Segur i Tremp van organitzar aquest cap de setmana amb
una molt bona acceptació les
seves respectives caminades de
l’Associació Espanyola contra el
Càncer amb motiu del Dia mundial contra el càncer de mama.
La iniciativa, AECC en Marxa, va
aplegar força gent que va mostrar
la seva solidaritat.
Així, a la caminada de Tremp
van participar diumenge 200 persones, a Vielha –imatge de dalt–,
450 i la Pobla de Segur –imatge del mig–, 200 participants. I
dissabte també es va celebrar al
Pont de Suert, com es pot veure a
la fotografia de baix. Val a dir que
tots els beneficis que s’han pogut
obtenir d’aquestes caminades es
destinaran a la continuïtat de la
gratuïtat dels serveis i prestacions
de l’AECC Lleida.

La banda ha anunciat que aquest
divendres estrenarà el seu primer
videoclip oficial en una festa que
tindrà lloc a les vuit de la tarda a La
Casa de les 3 Àmfores.

Pedro Sánchez

President del govern
espanyol en funcions

El president va viatjar ahir a Barcelona i, tal com estan els ànims, no
és de rebut que no es reunís amb
el president de la Generalitat, que
li havia demanat moltes vegades.

Dissabte es va posar fi al tancament que van protagonitzar alguns estudiants de la Universitat
de Lleida al Rectorat. Ahir, tot va
tornar a la normalitat i es van reprendre les classes, i algunes en
el lloc on els alumnes van estar
tancats. Es veu que tot estava impecable, que no hi havia cap indici
que un grup de joves hagués estat tancat uns dies. O van ser molt
primmirats i molt pulcres o algú
va vetllar perquè tot tornés, de
veritat, a la normalitat.

