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PROTESTES CAMPANYA FORESTAL 

Agricultors en peu de guerra 
Seixanta tractors i quaranta cotxes es van sumar a la marxa lenta perla C-14 de Bassella 
a Ponts 11 Demanen que es mantingui 1 helicopter con ra incendis a Tiurana 

M.C.E. 
1 TIURANAI Uns seixanta tractors i 
quaranta vehicles van participar 
ahir a la tarda en una marxa 
lenta perla carretera C-14 per 
denunciar el tancarnent de la 
base d'helicópters contra incen
dis forestals de Tiurana durant 
la campanya d'estiu, que el de
partament d'Interior trasllada a 
Trernp. Alcaldes de la Noguera, 
l'Alt Urgell, el Solsones i la Se
garra, les Associacions de De
fensa Forestal, Unió de Pagesos 
i Asaja han unit forces per rei
vindicar que l'equipament "és 
essencial per evitar catastrofes 
forestals com la de l'incendi que 
es va originar a Ribera d'Ebre", 
que va afectar l'estiu del 2019 
prop de 2.000 hectarees de 
terreny agrícola del Segria i les 
Garrigues. 

Sobre aquest punt, el presi
dent d'Asaja a Lleida, Pere 
Roqué, va assegurar que "no 
volem que es repeteixi una tra
gedia com aquella i per aixó és 
clau que es mantingui la base 
operativa a Tiurana, per con
trolar i prevenir incendis en una 
zona que és rnolt vulnerable i en 
la qual podrien cremar 20.000 

La protesta va generar fins a 14 quilometres de retencions en el se u recorregut perla C-14. 

hectarees de massa forestal en 
tot just dotze hores". 

La protesta, que va generar 
retencions de fins a 14 quiló
rnetres a la carretera C-14, va 
comen~ar al terme municipal de 
Bassella i va finalitzar a Ponts, 

on els organitzadors van llegir 
un manifest en el qual van as
segurar que "disposar de mit
jans aeris aquests últims nou 
anys ens ha aportat seguretat a 
la campanya forestal i ha uni
ficat en una sola acció les tas-

ques d'extinció". Així mateix, 
van apuntar que el trasllat de 
la base a Tremp "faria impossi
ble arribar a un possible incendi 
en rnenys de quaranta minuts, 
quan ja seria massa tard per 
controlar les·flarnes". 

FAUNA 

Rescaten unes 
cries d'escarabat a 
l'església de Covet 
1 ISONA 1 CONCA DELLA 1 Agents 
Rurals, amb la coHaboració 
deis Bornbers de la Genera
litat, van recuperar ahir unes 
críes d'escarabat que havien 
caigut de la fa~ana de l'esglé
sia de Santa Maria de Covet, 
a Isona i Conca Delia. L'avís 
es va registrar al voltant de 
dos quarts de cinc de la tarda 
i els efectius van retornar les 
cries al niu. 

FOCS 

Un incendi afecta 
la xemeneia d'una 
casa al Jussa 
1 CONCA DE DALT 1 Un incendi 
va afectar ahir la xemeneia 
d'una casa de tres plantes a 
Sant Martí de Canals, a Con
ca de Dalt. Els Bombers van 
rebre l'avís a les 13.26 hores 
i fins allloc es van traslladar 
quatre dotacions que, des
prés de sofocar les flames, 
van efectuar una revisió per 
determinar si el foc va afec
tar les bigues de fusta de ca
da planta. 

lnternacionali1zar el negoci, un repte assolible 
BBVA i Grup SEGRE organitzen una jornada sobre com expandir el negoci internacional de les petites i mitjanes empreses de Lleida 

Moltes empreses, una vegada 
enfilada l'activitat en el mer
cat nacional, prenen la decisió 
d'arnp}iar-la a escala internaci
onal. Es una oportunitat, ja que 
els permet accedir a nous mer
cats, impulsar el seu creixement 
i millorar la seva competitivitat. 
La crisi del2008 i !'actual crisi 
sanitaria han posat de manífest 
que les empreses que "aprenen" 
a exportar (o importar) sobre
viuen millor en entorns hostils. 

1 cada vegada són més les pe
tites i mitjanes empreses que 
accedeixen al negoci internaci
onal. 1 comencen amb poc vo-

lum. Segons l'Institut Espanyol 
de Comer~ Exterior (ICEX), el 
2019, el 90% de les empreses 
que van exportar ho van fer 
per menys de 500.000 euros i 
el 85%, per menys de 50.000. 
Malgrat aixó, la tendencia és im
parable: les empreses espanyo
les que exporten béns i serveis 
han augmentat de manera con
tinuada en els últims anys. L'any 
2019, representaven el34,9% 
del PIB, 12 punts percentuals 
rnés que 10 anys abans. 

Tot i aixó, les empreses han 
d'enfrontar-se a obstacles i difi
cultats relacionades ambla falta 

de mobilitat actual, !'existencia 
d'elevats costos fixos o fins i tot 
creixents barreres comercials, 
entre altres maldecaps. 

En aquest sentit, comen'rar 
a operar en un país estranger 
requereix, per exemple, fer-ne 
un estudi detallat que ha d'in
cloure des de la situació econó
mica actual i les previsions de 
futur fins als habits de consum 
deis seus ciutadans, entre al tres 
molts aspectes. 

1 com que en aquesta crisi 
la banca esta jugant un paper 
essencial, aportant liquiditat 
i finan~ament per garantir la 
solvencia i evitar la destruc
ció d'ocupació i el tancament 
d'empreses, el Grup SEGRE i 
BBVA han organitzat un nou 
Dialegs aquest dimarts 18 de 
maig, una jornada virtual que 
serveixi per coneixer la impor
tancia del negoci internacional 
en !'estrategia empresarial, 
quins són els reptes i corn su
perar els obstacles. Reptes que 
estan superant, i arnb nota, les 
dos empreses lleidatanes que 
participaran a la jornada i ex
plicaran com s'han expandit en 
el negoci internacional. 

Un webinari que, a més, 
comptara amb la inestimable 
participació de l'Institut Espa
nyol de Comer~ Exterior, amb 
l'objectiu, entre tots, de pro-

Les empreses de U e ida ten en al davant el repte d'internacionalitzar-se. 

porcionar coneixements i les 
solucions necessaries per a una 
recupera ció rapida deis negocis 
i donar algunes claus perque les 
empreses puguin accedir a nous 
mercats i vegin en el negoci in
ternacional una oportunitat per 
millorar la seva rendibilitat en 
el context actual. 

Així dones, en aquest nou Di
alegs del Grup SEGRE i BBVA, 
que es podra seguir en línia i 
que sera emes també per Lleida 
Televisió, hi participaran José 
Ignacio Pradas, director territo
rial de l'ICEX a Catalunya; Jordi 
Lizcano, responsable de Comex 

a BBVA Catalunya; Natalia Fa
bregat, CEO de DASA (Desar
rollos Agroquímicos SA, de Me
narguens) i, finalment, Xavier 
Lladonosa, CEO d'Evolya (Evo
lució i Agricultura SL, ubicada 
a Torrefarrera). 

Dimarts, 18 de maig 

A les 10 h 

lnscripcions a: 
segre.com/dialegs 
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