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Els estudiants van ser ahir els principals protagonistes de les mobilitzacions contra la sentència del procés a 
Lleida i el conjunt de Catalunya, a més de les Marxes per la Llibertat que confluiran avui a Barcelona coincidint 
amb la jornada de vaga general. Les manifestacions es van saldar ahir sense incidents a Lleida ciutat.

Doble manifestació sense incidents  
a Lleida com a prèvia a la vaga d’avui
Els estudiants van protagonitzar les protestes, que van incloure talls de trànsit

condemna històrica mobilitzacions

j. martí/S. coSta d.
❘ lleiDa ❘ La ciutat de Lleida va 
recobrar ahir una relativa calma 
després dels incidents violents 
viscuts les dos nits anteriors, a 
l’espera de la gran mobilització 
prevista a la vaga general con-
vocada per avui a tot Catalunya. 
Durant el dia hi va haver sengles 
manifestacions que van acabar 
sense disturbis. Al matí, uns 700 
estudiants van participar en una 
marxa que va començar a la 
plaça Víctor Siurana, al costat 
del rectorat de la UdL, després 
que part d’ells haguessin tallat 
el trànsit a la plaça Espanya. 
Van corejar càntics a favor de 
la llibertat dels joves detinguts 
pels incidents, contra “l’estat 
d’excepcionalitat que vivim” i 
contra la policia, entre d’altres. 
Posteriorment, van anar cap a 
la delegació d’Educació i, des-
prés de passar per Ronda i Lluís 
Companys, van finalitzar el re-
corregut davant de la delegació 
de la Generalitat. A la tarda, 
un miler de persones, entre les 
qual també predominaven els 
estudiants, van protagonitzar 
una altra manifestació en suport 
als 22 arrestats pels actes vio-
lents (vegeu pàgina 4). També 
va començar davant del rectorat 
de la UdL, va avançar per avin-
guda Catalunya i Blondel fins a 
la subdelegació del Govern es-
panyol, on van fer una seguda. 
Més tard, van tornar sobre els 
seus passos fins a la plaça Víctor 
Siurana. Durant el recorregut hi 
va haver càntics a favor de la in-
dependència i contra els Mossos 
d’Esquadra i la Policia.

Aquesta protesta va tenir lloc 
poc després que els agents dels 
Mossos haguessin identificat 
prop d’un centenar de joves que 
s’havien concentrat a la plaça 
Cervantes en solidaritat amb 
els arrestats.

Ahir van ser molts els alum-
nes que van secundar la vaga 
que havia convocat el Sindicat 
d’Estudiants, que va ser majori-
tària a centres com per exemple 
l’Escola del Treball i els instituts 
Guindàvols, Gili i Gai, Màrius 
Torres, Ronda i Joan Oró. Se-
gons Educació, el seguiment 
global a Lleida va ser del 54% 
per cent.

Imatge de la manifestació celebrada ahir a la tarda per demanar l’alliberament dels detinguts.

La marxa dels estudiants de Secundària, sortint de la plaça Víctor Siurana.

itmar fabregat

maite monné

la marxa d’ahir  
al migdia

Vegeu el vídeo al 
mòbil amb el codi.

Serveis mínims 
del 33% al 50%  
als transports 
públics
n Els serveis mínims fi-
xats pel Govern amb mo-
tiu de la vaga general con-
vocada per avui pels sin-
dicats Intersindical-CSC i 
Intersindical Alternativa 
de Catalunya (IAC) van 
des del 33% al 50% en la 
majoria dels sectors. Són 
del 33% als trens de Roda-
lies, mentre que la línia de 
la Pobla de Segur-Lleida 
funcionarà al 50%. Així 
mateix, el transport d’au-
tobusos funcionarà al 
50%, encara que des de 
l’Autoritat Territorial de 
Mobilitat van alertar que 
es pot veure afectat per 
possibles talls de carre-
tera. Als Centres d’Aten-
ció Primària (CAP) s’han 
fixat uns serveis mínims 
del 25%, encara que les 
Urgències no es veuran 
afectades. 

Quan al sector educa-
tiu, el Govern de la Ge-
neralitat ha fixat una ra-
tio d’un docent per cada 
sis aules en educació In-
fantil i Primària. Pel que 
fa als centres de dia per 
a persones de la tercera 
edat es garanteix que hi 
haurà un 50 per cent dels 
serveis. Nombrosos ajun-
taments de la província, 
com Lleida, Solsona, Tor-
relameu, Corbins o bé Al-
farràs s’han adherit a la 
vaga, igual com el sindi-
cat Unió de Pagesos. La 
jornada de vaga acabarà 
amb una gran manifesta-
ció a Lleida ciutat prevista 
a les 18.00 hores a la plaça 
Ricard Viñes.

n El claustre de la Universitat 
de Lleida (UdL) va aprovar 
ahir, per 108 vots a favor, 12 
en contra i 3 abstencions, un 
manifest que demana, entre 
altres punts, l’alliberament 
“immediat” dels presos inde-
pendentistes, una llei d’amnis-
tia i que mostra el seu suport a 
les mobilitzacions pacífiques, 
i es converteix així en la pri-

mera universitat catalana que 
es pronuncia respecte a la sen-
tència del procés. Així mateix, 
el manifest rebutja “la repres-
sió i la violència policial” dels 
últims dies, la creació d’una 
comissió per avaluar, d’una 
banda, el respecte dels drets 
humans per part de l’Estat i, 
d’altra banda, una d’econòmi-
ca que investigui els contrac-

tes de subministrament de la 
UdL amb “les empreses que 
han mostrat clarament el seu 
caràcter antidemocràtic”. A 
més d’aprovar aquest manifest 
unitari, el claustre també va 
aprovar declarar persones no 
grates a la UdL el rei Felip VI i 
la monarquia, la delegada del 
Govern central a Catalunya, 
la lleidatana Teresa Cunillera, 

i el jutge del Tribunal Suprem 
Manuel Marchena. També va 
donar llum verda a la propos-
ta de canviar el nom del cam-
pus de Cappont per “Campus 
1 d’Octubre” i instar la Paeria 
que el pont que hi ha al costat 
de la UdL passi a dir-se “de la 
Universitat” o “Neus Català”, 
i que la passarel·la de Maristes 
es denomini “dels drets civils”.

La UdL demana alliberar els presos i declara no grats el rei i Cunillera

➜
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El preu de la 
gasolina i del 
gasoil continua 
abaratint-se

carburants

❘ maDriD ❘ El preu de la ga-
solina ha baixat per segona 
setmana consecutiva i es 
ven a una mitjana d’1,308 
euros, mentre que el preu 
del gasoil encadena la quar-
ta setmana a la baixa fins a 
situar-se en 1,213 euros el 
litre, segons les dades del 
Butlletí Petroler de la UE. 
La gasolina ha reduït el 
preu un 0,38% respecte a 
l’última setmana i el gasoil, 
un 0,66 per cent. Als preus 
actuals, omplir un dipòsit 
mitjà de gasolina de 55 litres 
costa 71,94 euros i fer-ho 
amb gasoil, 66,71 euros.

El Santander 
tanca avui cinc 
oficines a Lleida 
per l’ERO

laboral

❘ LLEiDa ❘ El Banc Santander 
tanca avui cinc oficines a la 
demarcació de Lleida en el 
marc de l’expedient de re-
gulació d’ocupació (ERO) 
que està executant, segons 
fonts de CCOO. D’aquesta 
manera, l’entitat cessa l’ac-
tivitat a l’oficina de la plaça 
Espanya de Vielha, a la del 
Pont de Suert, a la de Vila-
nova de la Barca, a la de la 
plaça de la Creu de Tremp 
i a la del General Güell de 
Cervera. A nivell estatal, 
avui tanquen un total de 
175 oficines.

Imatge d’arxiu de les instal·lacions de la duana de Lleida.

sEgrE

redaccIó
❘ LLEiDa ❘ El sector agroalimen-
tari lleidatà es juga des d’avui 
el futur de prop de 60 milions 
d’euros només en exportaci-
ons anuals als Estats Units, si 
finalment l’Executiu de Donald 
Trump porta endavant el seu 
pla d’aranzels a la Unió Euro-
pea com a represàlia pel con-
flicte contra Airbus en el marc 
de l’OMC.

Entre els productes a què 
s’imposaran aquests gravàmens 
i que afecten la província es tro-
ben principalment l’oli d’oliva, 
el vi i alguns productes derivats 
del porcí, entre d’altres.

Segons Duanes i la Cambra 
de Comerç de Lleida, les em-
preses locals van enviar l’any 
passat als mercats nord-ameri-
cans oli d’oliva per valor de 
47,8 milions. També l’impacte 
seria significatiu en el cas dels 
cellers lleidatans, que creixen 
als Estats Units, i que al llarg 
del 2018 van facturar 1,15 mi-
lions en aquest país. Els sucs 
van representar gairebé milió i 
mig d’euros i les carns i menuts, 
1,32 milions més. Per sobre del 
milió també es troben horta-
lisses congelades, additius ali-
mentaris i conserves hortofruc-
tícoles. Però la llista és llarga, 
com els 33.000 euros en mel-
melades i confitures i 45.500 en 
formatges entre d’altres.

En cas que es confirmessin 
els nous aranzels nord-ameri-
cans, el sector agroalimentari 
tornaria a ser castigat per un 
conflicte que, en principi, no hi 

Lleida es juga avui el futur de 60 
milions en exportacions als EUA
En vendes de productes agroalimentaris després de la imposició d’aranzels per part 
de Washington a la UE || L’oli d’oliva i el vi, dels productes més exposats

comerç internacional

té a veure res, com és en aquest 
cas el de la indústria de l’aero-
nàutica, igual com la pèrdua 
del mercat rus com a represà-
lia de Moscou a les mesures de 

la Unió Europea a la crisi amb 
Ucraïna.

Des de la Generalitat s’es-
tima que l’increment d’aran-
zels als productes alimentaris, 
que a molts productes és d’un 
25%, suposarà un sobrecost 
de 26 milions d’euros per a 
les transaccions catalanes. A 
Lleida, podria arribar als 4,49 
milions.

El Banc d’Espanya calcula 
que les exportacions agroali-
mentàries espanyoles als EUA 

es reduiran almenys un 12% 
si es materialitzen els aranzels 
anunciats pel país sobre aquest 
tipus de béns. L’aplicació del 
seu model matemàtic deter-
mina que en termes generals 
una pujada de l’1 per cent dels 
aranzels a la importació a un 
producte espanyol implica una 
reducció de les exportacions 
nominals del voltant del 0,6%, 
un efecte que, a més, afecta la 
capacitat exportadora a llarg 
termini.

menyS vendeS
El Banc d’Espanya estima 
que els aranzels reduiran  
un 12 per cent les vendes  
agràries als Estats Units

El sector demana 
a la UE mesures 
“contundents”
n Patronals i associacions 
del sector agroalimentari 
espanyol s’han unit per 
demandar mesures “con-
tundents” contra la pujada 
aranzelària decretada per 
l’Administració Trump, 
entre elles la imposició de 
taxes a nivell comunitari a 
les importacions dels Es-
tats Units. En concret, els 
sectors afectats com l’oli, 
el vi o el porcí, entre d’al-
tres, s’han aliat per recla-
mar solucions davant d’un 
escenari que amenaça de 
“perjudicar seriosament” 
la solvència d’aquest mer-
cat estratègic i que podria 
suposar la pèrdua de més 
de 5.000 llocs de treball a 
Espanya.

mercats La borsa

L’Ibex-35 es desinfla 
davant dels dubtes 
del Brexit
n L’Ibex-35, que va aconse-
guir repuntar gairebé un 1% 
al llarg de la jornada d’ahir i 
situar-se en màxims de fa sis 
mesos, va capgirar-se al tan-
cament fins a acabar amb un 
descens del 0,5%. Aquesta 
volatilitat es va donar en una 
sessió marcada pel recent 
acord assolit entre Londres 
i Brussel·les sobre un Brexit 
ordenat.

més informació a
www.segre.com/economia

eLS que méS pugen
títol Preu (€) % Var.

TUBos rEUni. 0,2440 7,96

coEmac 3,0700 5,86

aPEram 22,7300 4,27

monTEBaLiTo 1,6500 3,45

BErKELEY 0,1800 2,51

eLS que méS baIxen
títol Preu (€) % Var.

soLaria 6,5800 -5,46

cEVasa 6,8000 -4,90

VErTicE 360 0,0043 -4,44

Ibex-35
9.340,00     -0,50%

LLotja de bInèfar
16 d’octubre del 2019

classe €/ kg tend.-Var.
mascles de menys de 280 kg canal
E 3  (=) 3,98 =
U  3  (=) 3,78 =
r  3 (=) 3,55 =
o  3 (=) 3,22 =
mascles de 281/320 kg canal
E 3 (=) 3,93 =
U  3 (=) 3,77 =
r  3 (=) 3,53 =
o  3 (=) 3,18 =
mascles de 321/370 kg canal
E  3 (=) 3,89 =
U  3 (=) 3,70 =
r  3 (=) 3,50 =
o  3 (=) 3,11 =
mascles de mÉs de 371 kg canal
E  3  (=) 3,90 =
U 3 (=) 3,62 =
r  3  (=) 3,49 =
o  3 (=) 3,01 =
Femelles de 180/220 kg canal
E 3 (=) 4,30 =
U 3 (=) 4,12 =
r 3 (=) 3,88 =

o 3 (=) 3,56 =

classe €/ kg tend.-Var.
Femelles de 221/260 kg canal
E 3 (=) 4,25 =
U  3 (=) 3,99 =
r 3 (=) 3,80 =
o 3 (=) 3,45 =
Femelles de 261/300 kg canal
E 3 (=) 4,24 =
U 3 (=) 3,99 =
r 3 (=) 3,75 =
o 3 (=) 3,45 =
Femelles de mÉs de 301 kg canal
E 3 (=) 4,23 =
U 3 (=) 3,99 =
r 3 (=) 3,75 =
o 3 (=) 3,44 =
bestiar FrisÓ de Fins a 220 kg canal
o 3 (+) 3,15 =
o 3 (=) 3,13 =
o 3 (-) 3,08 =
bestiar FrisÓ des de 220 kg canal
o 3 (+) 3,16 =
o 3 (=) 3,14 =
o 3 (-) 3,10 =
mascles Vius Per a sacriFici
selecte 2,40/– =/–
creuat 1a 2,15/2,23 =/=

creuat 2a 2,05/2,12 =/=
montbeliard-simment 1,80/1,85 =/=
frisons 1,52/1,59 =/=

classe €/ kg tend.-Var.
Vaques de menys de 300 kg canal
E  3  3,15 =
U  3  3,10 =
r  3  2,15 =
o  3  1,98 =
P  3  1,50 =
Vaques de mÉs de 300 kg canal
E  3  3,30 =
U  3  3,25 =
r  3  2,90 =
o  3  2,20 =
P  3  1,50 =

classe €/ kg viu dif.
corders
De 19-23 kg 3,24 0,08
De 23,1-25,4 kg 3,10 0,08
De 25,5-28 kg 2,90 0,04
De 28,1-34 kg 2,70 =
De més de 34 kg 2,56 =
oVelles d’escorxador
Primera 0,60 =
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