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ECONOMIA El Banc d'Espanya empitjora les L'lbex-35 tanca amb guanys del 
previsions de creixement del PIB. 0,56%, a les portes dels 8.400. 
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AGRICULTURA BALANÇ 

Les cooperatives temen la pèrdua 
del SO% de tota la fruita de pinyol 
UP estima danys del20 allOO% en fruita i ametllers del pla i els Pallars li Itàlia, 
"ompetidor a Europa del sector lleidatà, també ha estat colpejada pel fred 

I LLEIDA I Els termòmetres van tor
nar a caure al pla de Lleida per 
sota de zero graus dilluns a la 
nit, amb la qual cosa ja són qua
tre gelades. Encara que caldrà 
esperar per tenir una valoració 
ajustada de danys, ja està clar 
que seran molt importants. De 
fet, la Federació de Coopera
tives Agràries de Catalunya 
(FCAC) calcula que poden ar
ribar a provocar una pèrdua de 
la meitat de la collita prevista de 
fruita de pinyol (préssec i necta
rina, fonamentalment) i també 
danys en ametller. En menor 
mesura, hi ha afectació de po
ma i pera. Es tracta de les gela
des més importants dels últims 
onze anys a la zona. Els danys 
poden arribar al80 per cent en 
determinats cultius i zones, i 
es concentren al pla de Lleida 
-principalment al Segrià, Baix 
Segre i la Franja d'Aragó, les 
Garrigues, Urgell, la Noguera 
i el Pallars Jussà-. 

El president de la FCAC, Ra
mon Sarroca, va demanar ahir 
"una actuació urgent pels danys 
provocats de les gelades del cap 
de setmana, que s'afegeixen a la 
delicada situació del sector de 
fruita de pinyol d'aquests últims 
anys". Demana un peritatge rà
pid per part d'Agroseguro i que 
es tinguin en compte les pèrdues 
de cara a la reducció de mòduls 
de l'IRPF a causa de pèrdua d'in
gressos dels socis productors i 
les seues cooperatives que es 
preveu per a aquesta campanya. 

UP també alerta de greus 
conseqüències del fred sobre la 
producció, des de danys de fins 

FABR!GAT 

Un agricultor mostra els efectes d'hores de fred extrem sobre la fruita de pinyol. 

ONZE ANYS 

Aquestes gelades 
primaverals són les pitjors 
que ha patit el sector agrari 
lleidatà els últims 11 anys 

un 80 per cent en les peres pri
merenques (ercolini, llimonera 
i blanquilla) a Urgell, Pla d'Ur
gell i sud de la Noguera, fins a 
bancals amb la pèrdua del cent 
per cent de la collita de fruita de 

pinyol en el cas del Segrià. A les 
Garrigues, la Segarra i els dos 
Pallars, UP alerta de l'enfonsa
ment de la producció d'ametlla, 
amb pèrdues que varien del40 
al cent per cent en funció de la 
ubicació dels camps. 

Problemes a la pell 
Demana que es faci un segui

ment del desenvolupament dels 
fruits, davant de Ja possibilitat 
que el fred es tradueixi també 
en pinyols partits i problemes 
a la pell de les peres que no les 

facin comercialitzables en fresc. 
Per la seua part, el director de 
la patronal fructícola catalana 
Afrucat, Manel Simon, va ex
plicar que a l'Emília-Romanya, 
regió del nord d'Itàlia competi
dora a Europa de la producció 
lleidatana de préssec i necta
rina, ha patit també els rigors 
del fred i s'augura una caiguda 
significativa-de Ja seua colli
ta. En cas que es confirmi una 
disminució d'oferta, podríem 
trobar-nos amb una campanya 
similar a la de l'estiu passat. 

BANCA OPERACIONS SOCIETÀRIES 

ASSEGURANCES 

JARC reclama 
millorar la 
subvenció a 
Agroseguro 
I LLEIDA I Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya van 
reclamar ahir al ministeri i la 
conselleria d'Agricultura que 
augmenti la subvenció desti
nada a Agroseguro perquè es 
puguin millorar les condici
ons de l'assegur·ança agrària 
sense augmentar-ne el cost. 
L'entitat assenyala que els es
deveniments meteorològics 
extrems són cada vegada més 
habituals i que les asseguran
ces agràries "no cobreixen 
més que un percentatge ínfim 
de les afectacions". Demana 
peritatges per parcel·les en 
lloc de per explotíiciÓ. 

GENERALITAT 

Nou visor de 
la capacitat 
agrològica 
de terrenys 
I LLEIDA I La conselleria d'Agri
cultura i l'Institut Cartogrà
fic i Geològic de Catalunya 
han publicat un nou v isor 
que permet observar el ti
pus de capacitat agrològica 
dels terrenys cartografiats a 
Catalunya. 

El visor facilitarà informa
ció de gairebé 600.000 hec
tàrees, 148.000 de les quals 
s'han incorporat per un acord 
del2020. Establir la capacitat 
agrològica d'un terreny equi
val a classificar-lo en funció 
de la seua capacitat de pro
ducció i del risc de pèrdua 
d'aquesta capacitat. 

Autoritzada la fusió CaixaBank-Bankia 

José lgnacio Goirigolzarri i Gonzalo Gortazar lideraran l'entitat. 

I 

però amb condicions de Competència 
I MADRID I La Comissió Nacional 
dels Mercats i la Competència 
(CNMC) ha donat llum verda en 
primera fase a la fusió per absor
ció de Bankia per CaixaBank, 
però subjecta al compliment 
d'una sèrie de compromisos pre
sentats pel nou grup per resol
dre alguns riscos de competèn
cia observats en determinades 
àrees. L'operació, que suposa la 
fusió de la tercera i la quarta en
titat bancària de l'Estat, donarà 
lloc a un banc líder al mercat de 

serveis bancaris, concretament 
en tots els segments de banca 
minorista. 

Per aquest motiu, la CNMC 
conclou que l'operació suposa 
una amenaça per a la compe
tència efectiva en determinats 
àmbits del mercat de banca mi
norista, així com en el mercat de 
caixers automàtics. Ha identifi
cat un risc d'exclusió financera 
als llocs on siguin presents úni
cament les parts, a causa de la 
possibilitat de tancament de les 

oficines bancàries que hi hagi 
en aquestes zones després de 
la fusió. 

En vista dels problemes de 
competència identificats, Cai
xaBank s'ha compromès a no 
abandonar, tret que hi hagi su
pòsits excepcionals subjectes a 
autorització prèvia de la CN
MC, cap municipi en el qual si
gui present una de les parts -o 
les dos- i no hi hagi cap oficina 
competidora, a fi d'evitar l'ex
clusió financera. 
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TECNOLOGIA AVENÇOS SUCCESSOS 

De Cervera a l'espai amb 'Enxaneta' Un ferit greu per 
una explosió a 
Castellbisbal 

Un enginyer de la capital de la Segarra lidera l'equip tècnic de l'empresa que ha 
desenvolupat el nanosatèl·lit li De 32 anys, va estudiar al Jaume Balmes I CASTELLBISBAL I Una persona 

va resultar ferida greu i tres 
més van patir lesions lleus 
ahir en una explosió a la fo
neria Celsa de Castellbisbal. 
Elferit greu va ser traslladat 
a l'hospital Vall d'Rebran. 
Així mateix, els Bombers van 
assenyalar que l'explosió va 
ser d'escòria i vapor d'aigua 
i van assegurar que no hi va 
haver incendi. 

X. SANTESMASSES 
1 CERVERA I L'enginyer que lidera 
l'equip tècnic d'Open Cosmos, 
empresa que ha desenvolupat el 
nanosatèHit Enxaneta, és l'en
ginyer de Cervera Jordi Barre
ra Ars, de 32 anys. El seu amic 
Marc Llorens el qualifica com 
un home "molt treballador i re
servat". Va estudiar al col·legi 
Jaume Balmes de la capital de 
la Segarra i, finalment, va fer 

·enginyeria aeronàutica a Ter
rassa. Posteriorment, segons va 
explicar Llorens, es va traslla
dar al Regne Unit, on va ser soci 
fundador d'Open Cosmos. 

METEOROLOGIA 

Les temperatures 
continuaran pujant 
aquesta setmana Segons el que va ser el seu 

professor de Física entre el2004 
i el2006, Ramon Pollina, "va 
ser un alumne "bo i compro
mès". Pollina recorda que el 
passat dia 5 de març va fer una 
videoconferència amb els dife
rents alumnes de l'institut. De 
Cervera recorda Marc LI o rens, 
que va tocar amb el grup de ba
tukada Bombollers, també va 
estar als geganters i al club de 
bàsquet Cervera, és aficionat a 
l'alpinisme i en l'actualitat for
ma part de l'equip de rem de 
Manchester. 

L'equip d'Open Cosmos, amb Jordi Barrera (a primera fila, segon per l'esquerra). 

I LLEIDA I Les temperatures 
continuaran pujant de forma 
gairebé generalitzada aques
ta setmana a Espanya, segons 
va informar l'Agència Estatal 
de Meteorologia (Aemet). Ai
xí, s'esperen valors per sobre 
dels vint graus a la província 
de Lleida i en la gran majoria 
de les demarcacions. A la ma
jor part del país s'espera cel 
poc ennuvolat o bé totalment 
destapat. 

TRÀNSIT SUCCESSOS 

S'ha de recordar que l'Enxa
neta és el nanosatèHit que la 
Generalitat va llançar dilluns. 
Aquest permetrà dotar d'una 
millor connectivitat Catalunya 
i fer-se un lloc al sector econò
mic vinculat a l'espai, conegut 

Les cues a I'A-2 a l'altura de Tàrrega després de l'accident. 

Cues a I'A-2 després d'un 
xoc de dos camions 
1 TÀRREGA I Un xoc entre dos ca
mions a l'A-2 al seu pas per 
Tàrrega va provocar ahir al 
matí cues quilomètriques en 
sentit Barcelona durant una 
hora i mitja, segons va infor
mar el Servei Català de Tràn
sit. L'avís de l'accident es va 
rebre a les 08.46 hores i no hi 
hauria hagut ferits. L'accident 
va obligar a tallar un dels dos 
carrils cap a Barcelona. Fins al 
lloc es van desplaçar dos pa
trulles dels Mossos d'Esqua
dra per regular el trànsit. A les 

10.20 es va reobrir el carril i a 
les 10.30 hores la circulació va 
quedar normalitzada. 

Per una altra banda, els con
ductors de dos vehicles van 
resultar ferits ahir a la tarda 
en u.na coHisió a la carretera 
N-Il a Sidamon. També hi va 
haver un motorista ferit en una 
caiguda a la carretera C-13 al 
seu pas per Camarasa. Final
ment, i també a la C-13 , dos 
cotxes van xocar ahir a la nit a 
Térmens i un home va resultar 
ferit lleu. 

com Newspace (vegeu SEGRE 
d'ahir). VEnxaneta orbitarà a 
baixa altura, a uns 500 quilò
metres de la Terra. 

Així mateix, la gestió i con
trol dels nanosatèHits de la Ge
neralitat es durà a terme des 

CULTURA 

Una obra de Banksy 
recapta 16 milions· per 
a finalitats benèfiques 
I LONDRES I Una obra de l 'artista 
Banksy, Game Changer, que re
presenta un nen jugant amb una 
nina infermera com si fos una 
superheroïna i deixant de banda 
ninots de Batman i Spiderman, 
va recaptar ahir en una subhas
ta 14,4 milions de lliures (més de 
16,7 milions d'euros), que es des
tinaran a diferents organitzacions 
benèfiques del sistema sanitari del 

de l'estació terrestre ubicada a 
l 'Observatori Astronòmic del 
Montsec, a Sant Esteve de la 
Sarga, a la comarca del Pallars 
Jussà, i que està gestionada per 
l'Institut d'Estudis Espacials de 
Catalunya (IEEC). 

Regne Unit. L'obra 'Game Changer' de l'artista Banksy. 

El señor 

Ramon Camarasa Bitria 
Ha fallecido cristianamente el día 23 de marzo a los 93 años. 
(EP. D.) 

Sus hijos, Ramón y Pilar e Isabel y Xavier; sus nietos, Carlos y Mario, su 
hermana, sus cuñados, sobri nos y demas familia. 

Al comunicar a sus amigos y conocidos.tan sentida pérdida, les agradecen una 
oración por su eterno descanso. 

Balldellou, 24 de marzo de 2021 . 
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