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FAUNA GRANS DEPREDADORS

EDUCACIÓ EQUIPAMENTS

Aran qüestiona les mesures
d'aversió contra l'ós

Educació no fara el
col·legi d'Aibesa sense
diners municipals

Quart atac ahir en dos setmanes a una altra euga de 20 mesas
a Vielha atribu'it a Cachou 11 El Conselh insisteix en J'extracció

E. FARNELL
IALBESA ll..a cooselleria d'Edu·

E.FARNELL
IVIUHA 1L'ós Cachou

va atacar
de nou una euga de 20 mes os la
m atinada passada al municipi
de Vidha, a Salient. Amb el
d'ahir ja són quatre els alacs a
equinsatribunsa aquest exem·
piar des del4 de seternbre passat. Aquests ú ltims van servir
ah ir per activar la segona fase
del protocol per intentar revertir el comportamenl "anomal
i depredador" de Cnchou, segons van confirmar fonts del
departament de Territori i
Sostenibililnt del Govern. En
la segona Case es reforcen les
mesures aversives i en In ter·
cera, si el grup de t rebnll ho
considera necessari, es passa
a la captura i retirada del med i. No obstnnl, el conscller de
Terri tori i Gestió Ambiental
d'Aran, Francisco Bruna, va
mostrnr "impotencia dnvanl
deis últims atacs" i va apuntar
que els protocols a seguir "es·
tan molt allunyats de !:1 renlitat
deis ramaders d'Aran", va dir.
"Les mesures que contempla
aquest protocol [aplicat Cins
ara nomi!s a Goiat) pera óssos problernatics és una fór·
mu la que pot funcionar amb
un nitre bestiar pero no amb
l'equí", va a(irmnr Bruna. La
prevenció sobre bestia r equ( és
tuolt difícil,ja que no és viable
agrupar-lo i protegir-lo a In nil
com s'aconscgueix amb l'ovf. A
més, els moviments noclurns

El cadher de l'últlma euga trobada a la zona de Sallent.
PREVENCIÓ

la prevenció sobre el
bestiar equí és difícil al
no poder agrupar-lo
de nit com l'oví
deis 6ssos són imprevisibles i el
dcsfasarncnt de la rccepci6 del
senyal del collar GPS fa molt
difícil la protecció electiva del
bcstiar.
Per la seua part, el respon·
sable de Mcdi Ambient del
Conselh Generau, lván Afonso, va posar en dubte que les
esmentades mesures hagin

es tal electives per ~anviar el
comportament de Goiat "amb
un gran potencial de ser con·
Cliclius". Segons Afcmso, Cae·
hou ha supera! cllfmit d'atac
que permet aplicar mesures
aversives que si no funcionen
podrien portar a l'extracció
de l medí. El síndic d'Aran,
Paco Boya, va insistir ahir en
la necessitat de capturar 1'6s i
retirar-lo del Pirineu. Va sol·licitar una reunió d'urgencia del
grup de lrebnll pcr avaluar la
situació d'aquests depredadors
(Cnchou i Goiat), que presenten "comportnments cstranys,
anomals i molt difícils de pre·
veure", va dir.

cació descarta const ruir un
nou col·legi a Albesa coma
mínim fins d'aqui n cinc anys
si no s'arriba a un acord nrub
el consislori per construir-lo
en un pel'fode de tres a Ira·
vés del conveni entre con·
sellcria i ajunlament. Aix(
ho va explicar el delegat a
Lleida, Caries Vega, que va
insistir que el Govern no té
disponibi litat de {er un cenlre
no u pero ~ue el consistori FOl
avan~ar 1 obra si assumcix
els processos de construc·
ció. El conveni contempla
que l'ajuntamenl avanci cls
diners per fcr la nova construcci6 i després el dcparlament abo ni l'import una vegada cstiguessin certificndcs
les obres.
Per la seua part, l'alcaldessa, Eugenia Puig·Gros,
va considerar aquesta me·
surn coma "injusta" perquc
va assegur:~r que el consistori d'A lb esa no té capnci-
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Cincanys
1 El delegat a Llelda, Caries
Vega, va assegurar que fins
d'aquf a S anys no es podra
fer un nou centre.

Conveni
1 La conselleria pro posa a
l'ajuntament liderar el projecte 1després abonar l'im·
port de les obres.

Pares
1 El consistorl reunira els
pares 1ve'lns per decidir si
afrontar o no !'obra.
tal per afrontar un projecte
d 'nquestes camcterístiques.
El consistori ha sol-1 icitat un
estudi de viabilitat per debatrc'l entre els pares i els vei'ns
d'Aibcsa. Va asscgurnr que es
tracta d'una decisió política i
poc estudiada que presenta
molts dubtes.

EMPRESES REIVINDICACIONS

Jubilats
d'Endesa, contra
la supressió de

Joan Talarn es reuneix amb !'homologa de Tarragona

la tarifa redu'ida

1TARRAGONA 1El presiden! de la Diputació, Joan Talarn, es
va reunir ah ir amb la seua homologa, Noemí Llauradó, de
Tarragona, per tractor temes que afecten les dos demarca·
cions. Es va acordar incidir en polítiquesque ajudin a frenar
la despoblació deis pobles petits i de les mesures despri!s de
l' inccndi de In Ribera d'Ebre, que van ten ir una importan!
nfectació a les comarques del SegriA i les Garrigues.

El 30 de setembre,
sense bonificació
E. FARNELL
ILLEIOAI Els

jubilats d'Endesa
de les comarques de Lleida es
van manifestar ah ir a Barcelona contra la supressió de la
tarifa bonificada de la llum,
que l'elcctrica preveu suprimir
a partir del 30 de sctembrc a
nquest col·lectiu. En menys de
dos setmanes s'eliminaril la larifa d'empleat que per a molts
deis extreballadors su posa un
dt·et adquirit des de fa molts
anys. L'electrica els hu oferl
descomptes pero nmb un con·
su m de la llum limita! que no
sntis(a els afectats.
D':lltra banda, !'Audiencia
Nacional va donar la raó a !'cmpresa i va avalar que al no tenjr

Solsona crea més piuquings a la zona del pavelló

Alguns deis afectats a hlr en la manlfe•tacló a Barcelona.

una relaci6 cont ract ual amb
els antics treballadors, aquests
havien de perdre els beneficis
socials, entre aquests la tarifa
recluida.
Els jubilats, tota lment en
desacord, es tan presen tan!
demandes individuals davnnt
del Tribunal Suprem perque el
jutge dicti mesures abans del

30 de sctembre i aixf Endesa
no pugui suprimir-los la larifa, va explicar un deis afectats
del Pirineu, Josep Ensenyal.
El proper 24 es ma nifesta ran
a Madrid dav:mt de la seu de
!'empresa i sortimn des de Lleida dos nulocars. A Calalunya
s'han presenta! un miler de demandes, 500 a Lleida.

1SOLSONA 1 L'ajunlament de Solsona reot·dena el transil a la
zona del pavell6 poliesportiva, al carrer Salvador Espriu,
pcr guanyur més pinces de pilrquing i millorar lo scgurctot
d'aquesta area de la capital del Solsones que en dies d'activitats esportives queda coJ.Iapsada.

Fre a invertir 800.000 euros en vi es de Ueida
I LLEIDA 1El

subdelega! del Govern espa nyol, José Crespín,
va visita r ah ir la dclogoci6 la carreteres de Llcida, on va
assegurar que la falta de pressupostos ha paralitzat alguns
deis projectes en aquestes vies amb una dotnció de 800.000
euros en esludis informalius que hauricn pcrmcs tirar cndavnnt les variants de la Seu i de la Pobla o l'estudi de 1::~
tercera fase de I'A-14.
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ECONOMIA

La poma d'altura a la Segarra

l.:lbex-35 cau un 0,53% al tancament
i s'aferra als 9.000 punts.

guanya en superficie 1producció.
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EMPRESES BALAN«;

GENERALITAT

Taurus factura 203 milions el 2018
al vendre la divisió del Brasil

Pla d'igualtat a
les empreses
catalanes

Exercici marcat perla reestructuració, ambla compra del capital per dos dels seus
di rectius 11 Preveu adquirir empreses per consolidar mercats i obrir-ne de nous
1OUANA 1La compa nyin d'elect ro-

domestics Taurus Group, amb
scu n Oliann, va facturar 203
milions d'cu ros el 2018, en un
any marcat pel canvi de propietat, que ha pussat de Ramon
Térmens a mons de dos diroctius, í una reest ruct uracíó empresarial que ha suposat la venda de la divisió al Brasil. El país
america rcprescntava cl16,7%
del volum de ncgoci i contribu"ia negntivament al resultatnet
de l grup, segons va asscguror
ah ir Taurus Group, i va precisar
que després de la venda toles les
divisions lenen uno aportaci6
positiva al resulta! oct.
Duran! l'cxercici 2018,
Taurus va obtenit· un creixe ment significatiu de lotes les
divisions amb unes vendes netes
de 203 milions d'euros (+5,6%),
un rcsultat brut d'explotaci6
(ebitda) ordinari que va assolir
els 19,9 milions d'euros (+5,9%),
lo qua) cosa representa un 9,8%
sobre les vendes, i un benefici
net d'operacions continuarles de
10,8 milions d 'euros (+21 ,4%)
pels bons rcsultats a Europa Occidental, Nord-america, Asia i
Africa.

Creixement
Taurus Group assenyala que
a 31 de desembre del 2018 es
va presentar un benelici net
de 4,4 milions d'euros, fruit de
l'ímpacle negatiu prodult per
les operacions interrompudes
(divisió Brasil) per valor de 6,4
milions d'euros.
La companyia afirma q ue
l'evolució deis tipus de canvi

CONSUM

Campanya de
promoció de
Pera de Lleida
1 LLEIDII 1 La Dono mi n ació

La planta de p roducct6 de Taurus a la loc:alltat d'OIIana, on va n~txer la companyla.

BENEFICIS

la companyia va
presentar un benefici net
a 31 de desembre de
4,4 mllions d'euros
durantl'exercici 2018 va frenar el creixemenl en un 4,8%,
principalment causar pel pes
mexica, la rupia índia i el rand
sud-o frica.
El grup :~ssegu ra que cont i-

nua potencian! el desenvolupament de producte a les mateixes
plantes repartirles en lot el món
coma clcment díferenciador i de
va lorafegit peral consumidor
i posa com a exemple d'exit el
2018 el robot de cuina inteHigent Mycook, d iss.enynt, desenvolupat i fabricat fntegrament
a Oliana.
La previsió del grup és arribar als 216 milions a finals
d'aquest any 2019 mantenint
nivells similars de rendibi litat
i iovcrsió.

El seu pla cst ratcgic contempla, segons la companyia, "el
creixement per vía inorgimi ca
mitjnn~ant adquisició d'empreses del mateix sector tant pcr
consolidar posicions als pa"ls:os
en els quals opera com per [ntroduir-se a nous merc:~ts".

Historia
La company ia d'electt·odomcstics va naixcr l'any 1962 a
Oliana, on manté la seu central
i compta amb una plantilla de
290 trcb:~lladors.

CaixaBank llan~a un bo
sodal i obre una 'store'
formal de deutc slmior no prcfercnt, nmb l'objcctiu de facilitar
el finanvamenl d'activitats que
contribueixin al desenvolupamcnt economic i social.
D'allra banda, el direclorterritorial de CaixaBank a Catalunya, Jau me Masa na; l'nlcalde de
Viclho, Juan Anton io Serrano,
i el síndic d'Aran, Francesc X.
Boya, van inaugurar l'oficinn
Storc Viclha en un acle al qual
va n assist ir més de cen t cinquanta clients.

d'Origcn Pera de Lleida va
anunciar ahir una serie d'actes de promoció, eotre els
quals destaca el sorteig d'un
viatge tot inclos a Bali entre
els consumidors que fins a
!'abril de l'any vincnt cnvii'n
al web de la DO una foto de
la pera amb !'etiqueta morada. També preve u obscq uis
a la Fira de Sant Miquel per
a aquells que es fotografirn
al se u estand davanl d 'una
imatge d'una platjn p:~md i
slaca i am b una pe ra. Així
ma leix, prepara accions de
promoció a FruitAtlraclion.

ENERGIA

Bonpreu obre
una gasolinera
a Tarrega

BANCA NOVETATS

tLLEIDA 1 CaixaBank s'ha convert it en el primer bo nc esponyol a emetre un bo social en
suporl als Objectius de Desenvolupamcnt Sostenible (ODS)
de les Nacions Unid es (ONU).
L'ent itat financ;ara amb aquest
bo projectes que contribueixin
a !luitnr contra lo pobreso i a
crear ocupaci6 a les zones més
desfavorides economicament
d'Espanya, segons va informar
ahir. CaixaBank ha caplatl.OOO
milions d'euros en cinc anys en

1BARCELONA 1El Govern va
aprovar ahir el primer pla
d'acci6 de s uport a les empreses destina! al fomenl de
fa igualtat de tracte i oportunitats de dones i homcs
en eltreball. Tindn\ una vigencia de quat re a nys i u n
pressupost de prop d'un milió d'euros per implementar
les actuacions i les mesures
a desenvolupar. Es vertebra
en qualre eixos: impuls de 1:~
igun ltat, elabornció i aplicació de plans d'igualtat, temps
de treball i coresponsnbilitat i distintiu d'exccl-lcncia
empresa rial.

tllEIOA 1Bonpreu ha inaugural

lnaugurad6 de l'oflclna Sto re a Vlelha am b Ja u me Masa na.

recentmentuna nova estnció
de servei EsclatOil a Tarrega, amb la qua) cosa aquesta
cadena jn disposa de 50 gnsolincres a Cataluny<~ i quntrc
a In provincia de Lleida. La
de la capital de I'Urgell s'afegcix a les de Lleida, Cervcrn i
Tremp. EsclatOil va obrir les
portes de la seua primera ga·
solinera el 1995 a la comarca
d'Osonn i, des d'aleshorcs, hu
aposta! per la tecnología més
innovadora i els sistemes de
seg urcta t més ovan¡;ats, vn
afirmar ahir la firma en un
comunical.
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ENTREVISTA

Risto Mejide nega
tracte de favor a la
presó de Uedoners
• A petició de l'exconseller
Rmi l Romcva, Ri sto Mcjide
i l'equip de Todo es mentiret
de Cuatro el van entrevistar
dissnbte a Lledoners. Dilluns,
abans d'emetre-ho, Mejide va
respondre a la notfcia d'EI Mwrdo (El coladero de U edoners i
Risto Mejide saltándose la fila)
nega nt una ent rada diferent o
que se saltessin )'are de seguretat. Com la resta de les visites,
la seua va ser de 40 mi nuts.

'Quequicom' aborda el canvi climatlc• El progra ma setmanal El canai i#Oestrena 'La vida secreta de Cleopatra' •
de ciencia del33 torna a les 22.15 amb Jaume Vilalta explicant
quin s són i com actuen els gasos amb efecte d'h ivernacle i les
raons perles qua ls el ma r ha puja! 35 mm en onze anys.

A les 21.10,
cornen'<a una sl!rie documental que explicara, a través de recre·
acions, la vidll de la fa raona , amb l'ajuda de l'egiptoleg Chris
Naunton i especia listes com Bettany Hughes.

TV3 RESTAURANTS

Torna 'Joc de cartes'
El concurs de Marc Ribas visitara la Val d'Aran, el Sobira i el
Jussa, l'UrgeUi la Segarra 11 Comen~a a Barcelona

Ma rc Ribas busca la m lllor hamburguesa d e Barcelona e n a que st p rimer lliurament.

TVJ estrena aquesta nit la tercera tempomda del concurs
}oc d e cM/es, amb Marc Ri·
bas, que visitarA coma rques
inedites i s'e ndinsara e n la
gastronomía loca l a través
deis restauradors de la zona.
Al final d'aquesla tercera tanda, el concurs hauril em~s més

de 60 lluiraments, baura visitat les 42 comarques cata la·
nes i h i hauran participa! més
de 200 restaurants. A Lleida
recorreran la Val d'Ara n, el
Pallars So bi ra i el Pallars
Jussa, l'Urgell i la Segarra. A
cada prog ra ma, quatre restaurants d'una moteixa zona

i tipus de cuina competeixen
i el guanyador s'emportoril
5.000 euros per invertir en el

seu local. A més, Ribas busca
l'establiment participant que
és més sostenible i el que fn un
ús rnés eficient de l'aigua, que
es convertir!\ en el guaoyndor
del Scgcll Blnu d'Agbar.

'MasterChefCelebñty' viatja.al'edatmitjana• El concurs d'as-

pirants famosos s'atu ra al Castillo de Be! monte a Conca, on
utilitzaran tecniques de l'edat mitjana per preparar el menjar,
amb Paula Prendes i Úscar Higa res com a capitans.

Be dilluns a divendres,

detohauh
A la teva televisió local

i enstreaming a Ueidatv.cat
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