
Els treballadors d’escombraries 
de la Noguera s’emplacen ara a 
‘lluitar’ amb la vaga indefinida
L’empresa els havia ofert augmentar en 120 euros els sous
La plantilla de recollida de 
la brossa de la comarca 
de la Noguera començarà 
dilluns una vaga indefinida 
per exigir un conveni 
col·lectiu que contempli un 
augment salarial. L’aturada 
es convoca definitivament 
després de fer-se dos 
primers dies de vaga i una 
altra reunió de mediació. 

Lleida
JUDIT CASTELLÀ
A les 11.00 del matí comença-
va una nova reunió per mediar 
entre les tres parts implicades 
(l’empresa, Fomento de Cons-
trucciones i Contratas, treballa-
dors i Consell Comarcal) i a cap 
a les 14.00 finalitzava, de nou, 
sense acord. Segons van explicar 
fonts de l’empresa, “se’ls hi va fer 
la millor oferta que teníem, que 
contemplava un augment salarial 
de 120 euros per treballador, un 
fet que s’equipara amb la mitjana 
de convenis de la resta de comar-
ques”. Però els treballadors no ho 
van acceptar i es van emplaçar a 
negociar-ho en una nova assem-
blea per decidir, finalment, que hi 
hauria vaga.

La secretària general de la Fe-
deració d’Empleats i Empleades 
Públiques de la UGT, Bea Bonilla, 
va explicar que haguessin accep-
tat la proposta si “hi hagués ha-
gut el compromís que el 2022 

s’hagués assolit un conveni dig-
ne”. Cal recordar que en la reunió 
de dimecres l’empresa i els treba-
lladors van arribar a un preacord 
que estipulava “equiparar el con-
veni que es volia firmar a la mitja-
na de convenis d’aquest sector a 
la resta de comarques” i això su-
posava un “augment progressiu 
salarial”. Però FCC va exigir que 
se’n fes càrrec el consell, institu-
ció que s’hi va negar perquè el 
concurs públic establia un plec de 
condicions que contemplaven un 
“preu tancat, que en dificultava la 
revisió salarial, i que, en tot cas, si 
s’havia de fer un augment de sou 
l’havia d’assumir l’empresa”. 

Tanmateix, fonts dels treba-
lladors van afirmar que el consell 
hauria posat com a condició per 
acceptar fer-se càrrec de la puja-
da salarial que “l’empresa renun-
ciés al benefici que li correspon 
per aquesta partida, que oscil·la 
entre un 3 i un 4%” però la ins-
titució s’hi va continuar oposant 
després que l’empresa acceptés i 
hi renunciés. 

Per la seva banda, el grup de 
Junts al consell va demanar a 
l’equip de govern que “es mantin-
gui ferm i no accepti peticions de 
l’empresa, ja que suposaria haver 
de repercutir el cost entre tots els 
ajuntaments de la comarca”. En-
tenen la posició dels treballadors 
però diuen que la responsabilitat 
és “únicament de l’empresa FCC”. 

FOTO: Lídia Sabaté/ El segon dia de vaga d’escombraries a Torrelameu no va tenir conseqüències visibles

FOTO: A.V./ Els treballadors continuaran fent reunions de mediació

Nova reunió a la 
seu de Treball per 
‘frenar’ l’aturada a 
partir de dilluns
La reunió que es va celebrar 
ahir per mediar per la vaga va 
tenir lloc a la seu de Treball, a 
Lleida. Després d’unes dues 
hores negociant, finalment els 
treballadors no van acceptar 
la proposta oferta per part de 
l’empresa FCC. 
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Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya ha finalitzat les obres 
de renovació de les baranes de 
sis ponts de la línia Lleida-La Po-
bla. Concretament es tracta dels 
ponts del Barranc de Montclùs i 
del Riu Fred de Pui entre les es-
tacions de Santa Linya i Àger; el 
pont del Barranc del Bosc i un pas 
inferior entre Àger i Cellers-Llimi-
ana; el pont sobre el riu Espona 

entre Guàrdia de Tremp i Palau 
de Noguera, i el pont del Barranc 
de Ruicós entre Plau de Noguera 
i Tremp. 

Les obres han consistit en la 
instal·lació de noves baranes 
a tots dos costats dels ponts. 
Aquesta actuació permetrà una 
millora significativa en la segure-
tat, tant en el cas d’una hipotèti-
ca evacuació del tren com en el 

Ferrocarrils renova baranes 
de sis ponts de la línia Lleida 
La Pobla per seguretat

moment de realitzar tasques de 
manteniment a la línia, i un reforç 
de la infraestructura per optimit-
zar la fiabilitat. 

Aquests treballs, que van co-
mençar a l’abril i han comptat 
amb un pressupost de 496.000 
euros, formen part de les dife-
rents actuacions de millora que 
FGC du a terme a les seves instal-
lacions en el marc de la política 
de reposició d’actius i manteni-
ment i reforçament constant dels 
diferents equipaments. Aquestes 
actuacions permeten a la compa-
nyia garantir l’eficàcia del seu ser-
vei i optimitzar la qualitat i fiabili-
tat de la circulació. FOTO: FGC/ Imatge de les noves baranes al pont del Riu Fred de Pui
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Baqueira Beret assoleix    
sis milions de beneficis 
la temporada passada

Baqueira Beret va presentar ahir 
les novetats d’aquesta propera 
temporada en un acte que es va 
celebrar a la Finca Prats de Llei-
da. L’estació espera superar els 
esquiadors de la temporada pas-
sada (van ser 875.000) i gaudeix 
d’una gran salut financera (la 
temporada passada va tenir un 
cash flow de 14 milions d’euros i 
uns beneficis de 6 milions).

La presentació arriba enguany 
amb ja importants gruixos de neu 
a l’estació (ahir ja hi havia acumu-
lats fins a 80 centímetres de neu 
nova en les cotes més altes i con-
tinuava nevant) i amb tempera-
tures força baixes que permeten 
també innivar.

El director comercial de l’es-
tació, Xavi Ubeira, informà que 
les diferents millores en pistes, 
restauració i innivació que s’han 
realitzat durant aquests mesos 
d’estiu i part de la tardor han su-
posat una inversió superior als 12 
milions d’euros i destacà la posa-
da en marxa de 50 nous canons 
de neu.

L’estació preveu iniciar aquesta 
temporada el dissabte 30 de no-
vembre però no es descarta obrir 
abans algun sector del complex si 
les condicions de neu ho perme-
ten. L’estació disposa en aquests 
moments de quatre sectors es-
quiables (Baqueira, Baciver, Beret 
i Bonaigua), i aquesta temporada 
ofertarà 112 pistes, 167 quilòme-
tres esquiables i 36 remuntadors. 
El preu del forfait de dia serà 
aquesta temporada de 54,50 eu-
ros, la qual cosa suposa un incre-
ment del 2% respecte a l’anterior. 
De cara a propers anys l’estació 
s’ha marcat com objectiu substi-

tuir remuntadors vells per altres 
de tecnologia avançada.

El fet de què ja s’hagin pro-
duït importants nevades a l’Aran 
ha fet que “les reserves hotele-
res s’hagin disparat”, indicà ahir 
Ubeira. Pel que fa als Jocs Olím-
pics d’Hivern, Ubeira manifestà 
que “estem treballant”, si bé va 
assenyalar que encara no està 
definit quines proves acolliria Ba-
queira Beret. L’estació ha creat en 
memòria de l’esquiadora Blanca 
Fernández Ochoa un trofeu, ava-
lat per la Federació Internacional 
d’Esquí (FIS), que es celebrarà els 
dies 21 i 22 de desembre. 

FOTO: Lidia Sabaté / L’estació presentà ahir les novetats a Lleida
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DUES PERSONES VAN SER RESCATADES A RIALP 
ahir a pels Bombes de la Generalitat després de que el cotxe 
en que viatjaven s’hagués quedat atrapat per la neu. En aquest 
sentit, els serveis d’emergències van ser alertats per les citades 
persones a les 15.00 hores. Ràpidament, es va activar el cor-
responent protocol i final al lloc dels cos es van desplaçar els 
efectius per tal de dur a terme les tasques de rescat. Cal destacar 
que les dues persones no estaven ferides.

Els Agents Rurals van col·labo-
rar amb la societat de pescadors 
de Tremp i Forestal Catalana en 
el rescat de peixos al canal de 
Gavet per l’aturada per mante-

niment de la central hidroelèc-
trica. Segons van informar, van 
rescatar 439 truites, sis madri-
lles, quatre lucioperques, un 
carpi i dues bremes blanques.

Rescaten peixos al canal 
de Gavet pel manteniment

FOTO: Agents Rurals / Moment en què rescataven els peixos

El Departament de Justícia va 
destinar l’any 2018 més de 
64,3 milions d’euros per finan-
çar les retribucions que reben 
els professionals del torn d’ofi-
ci. D’aquesta quantitat, 58 mi-
lions corresponen als serveis 
que presten els advocats i 6, als 
que ofereixen els procuradors. 
Aquesta xifra representa un in-
crement d’un 9% respecte el 
2015 i un 3% si ho comparem 
amb l’exercici de 2017, segons 

van informar des de Justícia. 
Més de 170.000 persones sen-
se capacitat econòmica per li-
tigar van disposar d’un advocat 
o un procurador de forma gra-
tuïta durant l’any passat, poden 
defensar d’aquesta manera els 
seus drets en els jutjats. En to-
tal, es van fer 485.252 actuaci-
ons d’advocats i procuradors del 
torn d’ofici, el que representa un 
3% més que el 2017, en el què 
es van realitzar 470.559.

La C-14, al seu pas pel terme 
municipal d’Oliana, va quedar 
tallada durant quatre hores 
per un camió que havia bolcat. 
Aquesta situació va provocar 
que els Mossos tinguessin que 
fer desviaments pel Polígon In-
dustrial Figolers, tot i que Tràn-
sit va informar que no s’havia 
registrat retencions importants. 

En aquest sentit, l’accident va 
tenir lloc a les 12.34 hores al 
quilòmetre 140, en direcció a la 
Seu d’Urgell.  Fins al lloc es van 
desplaçar els Bombers, la policia 
catalana i el SEM, que va traslla-
dar el camioner, ferit de caràcter 
menys greu, a l’Hospital de la 
Seu. A les 16.30 hores ja s’havia 
normalitzat la situació.

Justícia incrementa la 
retribució als advocats i 
procuradors del torn d’ofici

Tallen durant quatre hores la 
C-14, al terme d’Oliana, per 
un camió que havia bolcat

Foment activa 44 llevaneus a Lleida
El Ministeri de Foment ha activat un total de 44 màquines llevaneus al Pirineu de Lleida aquest cap de 
setmana en previsió de fortes nevades, principalment a la cara nord de la serralada, és a dir, a la Val 
d’Aran i el nord del Pallars Sobirà. També té preparades 5.500 tones de fundents per si cal estendre-les 
a les carreteres del Pirineu. A la imatge les muntanyes del Pallars ahir nevades. /FOTO:  Ramon Baylina

CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Lleida
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Primera victòria de 
l’Ekke CB Lleida contra 
el Morabanc Andorra
Cap dels dos equips havia guanyat 
un partit en les sis jornades jugades
La jornada 6 de la categoria 
cadet femení va deixar la 
primera victòria de l’Ekke 
CB Lleida contra l’últim 
classificat de la lliga, el 
Morabanc Andorra (71-44).

Lleida
REDACCIÓ
Partit entre el cadet Ekke territo-
rial del CB Lleida i el Morabanc 
Andorra, ambdós equips en cerca 
de la primera victòria de la tem-

porada.
El primer quart va començar 

igualat, amb un Lleida que co-
mençava ofensivament mostrant 
un joc més dinàmic del que ens 
té acostumats. Per la seva ban-
da, l’Andorra, aconseguia moltes 
opcions d’anotació des de la línia 
de tir lliure (fins a 11 tirs lliures 
concedits). Les vermelles patien 
en defensa, sent superades en el 
1c1 amb facilitat i arribant tard a 
les ajudes, provocant cistelles fà-

cils i faltes de tir. 17-15 a l’inici del 
segon quart on les vermelles van 
començar a obrir escletxa.

L’equip va presentar una mi-
llora qualitativa defensiva en la 
segona meitat del quart. En el 
tercer quart el ritme va baixar 
però l’Andorra veia com les seves 
opcions de remuntar s’anaven es-
vaint. A l’últim quart, les lleidata-
nes van saber mantenir un ritme 
i intensitat alta per acabar guan-
yant el partit amb contundència.

BÀSQUET  Cadet Femení

BÀSQUET  Cadet Femení

FOTO: CB Lleida / Imatge de les jugadores del CB Lleida a Tremp

FOTO: CB Lleida / Les jugadores de l’Ekke CB Lleida celebren la primera victòria a la categoria contra l’Andorra 

Tercera victòria consecutiva de 
l’Opel Lleida Mòbi CB Lleida a la 
pista del Tremp (40-51). 

Les visites a Tremp sempre 
són difícils, però si a més a més, 
l’equip local defensa en zona, es 
preveia un partit molt igualat, i 
així va ser.  El Tremp es va fixar 
més en defensar individualment i 
el CB Lleida es va escapar al mar-
cador amb el definitiu 40 a 51. 

Tercer triomf 
seguit del CB 
Lleida a Tremp

BÀSQUET  Infantil Femení 1r any

L’infantil Roc Roi CB LLeida re-
bia a Cappont a un potent CB 
Cornellà. Les del Baix Llobregat 
van mostrar en tot moment un 

alt nivell de tensió en el seu joc, 
sent visible sobretot en les de-
fenses pressionant. El resultat 
final va ser de 52 a 73. 

Derrota del CB Lleida contra 
el líder de la lliga, el Cornellà

FOTO: CB Lleida / L’infantil no va poder amb el líder de la lliga

BÀSQUET  Júnior Femení

BÀSQUET  Mini Femení

Partit de la jornada 6 entre 
l’equip júnior femení Luis Lax 
Autocars CB Lleida a la pista del 
Torrefarrera i una nova victòria 

dels visitants (23-72) que ja són 
segons a la lliga i només han per-
dut un partit.  Pròxim partit del 
CB Lleida contra el Bellpuig. 

El CB Lleida guanya al 
Torrefarrera i ja és segon

FOTO: CB Lleida / L’equip júnior només ha perdut un partit a la lliga

L’equip mini femení Axis Fisioterapeutes CB Lleida va perdre davant 
el CN Tàrrega Blau, el líder de la categoria en el partit ajornat corres-
ponent a la primera jornada amb un resultat de 87 a 32.

El Mini CB Lleida perd a Tàrrega

FOTO: CB Lleida / El Tàrrega és el líder i invicte de la categoria
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Més de 200 alumnes participen en la 9a Fira del Circ de Talarn

Nou centre assistencial a Guissona 

Celebració de la comunitat Bahá’i

V Jornades de Salut a Corbins

Homenatge a Teresa Pàmies

Alumnes dels centres educatius de Tremp, la Pobla de Segur, Salàs de Pallars, la Vallfosca i Isona van participar en la segona jornada escolar organitzada en el marc de la 9a 
Fira del Circ de Talarn.

FREMAP va inaugurar un nou centre assistencial a Guissona, dins de les instal·lacions 
de bonÀrea Fundación, que disposa d’una consulta mèdica, una sala de cures, una 
sala de guixos, una altra de Raigs X i una de fisioteràpia.

La comunitat Bahá’i de Lleida, aompanyada per ALLU (Associació Lleida per la 
Unesco), dedicada a promoure una cultura de pau i el diàleg interreligiós a la ciutat, 
va celebrar a la sala Jaume Magre el 200 aniversari del naixement d’El Báb, que va 
establir uns nous principis socials i espirituals revolucionaris per la seva època, amb 
una conferència impartida pel teòleg i filòsof José Luis Marqués. 

Corbins va inaugurar les V Jornades de Salut amb la conferència ‘El maneig dels 
problemes associats als pacients amb dependència’, a càrrec deDivina Farreny Justribó 
i Jordi Verdú Paijà.

El Museu de la Noguera va inaugurar l’exposició ‘Crònica de la República. La Balaguer 
de Teresa Pàmies’, amb que la capital de la Noguera ret homenatge a l’escriptora.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a nuestras oficinas en la calle Príncep de Viana, 27-29 
de Lleida, o por correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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