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Un promotor gallee projecta ocupar més de 300 hectarees de Balaguer i Térmens amb plaques fotovoltaiques i crear 
així una de les plantes solars més grans de Lleida, amb una producció equivalent al consum anua l de tots els habitatges 
ele la Noguera. Els projectes en tramit plantegen doblar la potencia d'energia sola r instal·lada fins ara a Lleida. 

ENERGIA RENOVABLES 

Impulsen una central solar capa~ de 
donar llum a totes les cases de la Noguera 
Els projectes en tramit plantegen doblar l'energia fotovoltaica instal·lada a Lleida 

R. RAMIREZ 1 X. SANTESMASSES 
illEIDA 1 Una empresa amb seu 
a Galicia, Galencrgy SL, pro
jecta instaHar cent mil plaques 
fotovo lta iques en una superff. 
cie de 307 hectilrees compresa 
entre cls termes municipuls de 
Balaguer i Térmens, per crear 
aixf una de les centrals solars 
previstcs més grans a les comar
ques de Lleida. 

La proposta, que ha iniciat la 
tramitoció davant de la Genera
litat, apunta a una instaJ.lació de 
40 megawatts (MW) de poten· 
cia, una xifra només superada 
pels 45 MW previstos pera una 
altra rnacrocentml a Scros. La 
producció s'cstima en més de 
72.000 megawntts/bora (MWh) 
a J'any, l'equivalent al consum 
mitj?t anual de més de vint mil 
habitatges. Són més cases de les 
que estan habitades en el con
junt de la Noguera, segons les 
últimes dades de l'lnstitut Cala· 
la d'Estadíslica (ldescat). 

La construcció d'aquesto gran 
central solar a la Noguera, ha
tejada coma Baldomar i encara 
en els primers passos de trruni
taci6, requerira una inversi6 de 
gairebé 22,5 milions d'euros. Es 
planteja en pie rcssorgiment de 
les inst~Hncions fotovoltaiques, 
grilcies en bona mesura a la cai
guda en els preus deis panells 
solars i nitres components: cos
ten un 80% menys que fa una 
dl!cada, la qual cosa les fa via
bles fin.s i tot venent electricitat 
a preu de mercnt, sen se primes 
a les energies renovables. Ta m
bé l'ba afavorit la supressió de 
barreres legnls com l'anomennt 
"impost al sol" que penali1zava 
l'autoconsum. 

A les macroinsta Ha ció pre· 
visto entre Balaguer i Térmens 
i la projectada en una pedrera 
abandonada a Seras, se sumen 
nitres instaHacions construirles 
alllarg de l'últim any i projectes 
pera a !tres en municipis com 
Tremp, Talarn, Alguaire, An
glesola i les Borges Blanques, 
enlre nitres. 

Mol tes prese11ten una poten
cia superior a un megawatt. En 
conjunt, sumen una potencia 
conjunta de més de 91 MW. 
Superen així la de tots els pa
nells solars instal-latsen !'última 
decada que aboquen energía a la 
xarxa ell!ctrica a Llcida. Al fort 
dcsplegamcnr d'oqucsta font 
d'energia, se suma el ressorg i
ment deis pares eolics despr~s 
d'nnys de pnra litznció, encaro 
c¡ueamb preocupació al territori 
(vegeu el desglossnment). Mollns en funclonament al m unlclpl de Talavera . 

LESCLAUS 

Un miler ja en servei 
l les plantes fotovoltalques en 
servel a les comarques de llel
da a mitjans del2019 sumaven 
91 megawatts de potencia, 
repartlts entre un mller d'lns· 
taHacions, segons dades de la 
Genera lita t. 

Noves lnstal·lacions 
1 En l'últim any s'ha constru·lt al· 
menys una gran lnstaHació fo· 
1ovoltaica a Talarn 1 se'n plante· 
gen d'altres en aquest munlcipl, 
Tremp, Almacelles, Anglesola, 
Algualre lles Borges Blanques, 
entre altres localltats. 

Nous pares eolics 
l les empreses Naturgy 1 Green 
Capital Development promo· 
uen sis pares eolics amb mo
lins en munlcipis de la Segarra. 
Aquestes dos firmes plantegen 
onze instal·lacions en aquesta i 
a les comarques llmftrofes. Arrl· 
ben després d'una aturada de 
set anys 1 se sumen a la reacti· 
vació d'un altre projecte, apar· 
cat anys enrere als municipls de 
la Granadella lllardecans. 

La Segarra busca una 
estrategia comuna davant 
deis nous pares eolics 
1 LLEIDA 1 Els alcaldes de la Se
garra afectats per la insta Ha
ció de sis pares eolics (com va 
avan~ar SEGRE el 2 de febrer) 
estudien una estrategia comu
nn per participar en el procés 
d'auto rització. L'alcalde de 
Tala vera, Ramon Trullols, va 
explicar que la principal pre
ocupació és que cls molins ob
tinguin permisos sense comp
tnr amb el consens del territori 
que els ncollira. 

Trullols va assenyalar que 
Talavera valorari1 de forma 
negativa els projcctcs cls pro
motors deis quals no negoci'in 
compensacions peral m u nicL· 
pi, com és el cas de Greco Ca
pital Dcvclopment i Naturgy. 
Una a lira preocupació és sa
ber si sera vinculant !'informe 
que en facin els ajuntamcnls. 
Trullols va apuntar que "no
saltres no acceptarem impo-

sicions". Els alcaldes de la Se
gorra han mantingut di verses 
reunions. En !'última, diven· 
dres passat, hi van part icipar 
els de Talavcm, Saot Ramon, 
Sanl Guim de la Plaoo, Esta ras 
i lvorra. Tots ells estan prepa· 
rant ja aJ.legacions i in fat·mes 

DIÁLEG 

Una de les preocupacions 
és que els projectes no es 
consensu'in amb els 
municipis afectats 

sobre els diferents projectes. 
Per a Trullols, el paper deis 
municipis ha de ser rellevant 
en In negociació deis sis pares 
colics que es projcctcn a la Se
garra. Tala vera ja en té un en 
servei. 
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LABORAL SANITAT PÚBLICA 

Suspesos sense ser avaluats els set 
aspirants a director del Santa Maria 
GSS afirma que cap compleix els requisits que s'havien fixat en el concurs 
J.MARTI 
1 LLEIOA 1 L'empresa pública Ges· 
tió de Serveis Sanitaris (GSS), 
del departamenl de Salut, ha 
exclos els set professionals que 
s'havien inscrit en el procés de 
selecció per cobrir la plat,:a de 
director de !'hospital Santa Ma· 
ria. I ho ha fet d'entrada, sense 
ha ver va lorat els seus merits, 
aJ.Iegant que incompleixen els 
requisits fixatsenles bases del 
procés. 

"No rcuneixcn els rcquisits 
i és necessari que els candidats 
aportin documentació nddici· 
onal que se sol·licitava explf
citament a la convocatoria", 
es va limitar a informar una 
portaveu de GSS al ser pregun· 
tada per aquest d iari sobre cls 
motius d'aquesta decisió. Aixr 
mateix, va recordar que elsas
pirnnts tenenun termini de deu 
di~s per presentar al·legacions i 
per "aportar eventunJmcnt" la 
documentnció requerida. 

El ccrt és que els rcquisits del 
procés de selecció no semblcn a 
priori gens rebuscats, sinó més 

1 LESCLAUS 1 
.....--- -

ConvocatOria. El gerent de GSS, Ramon Sentís, va firmar la con
vocat6rla del procés de seleccl6 del director el23 de desembre. 
Aqucst carrec quedava vaca m a comen~aments d'any, després 
que el titular flns llavors, Jau me Capdevila, assumls la gerencia 
deis centres de Sant Joan de Déu a Llelda. 

Tots exclosos. GSS va fer pública la lli5ta d'admesos i exclosos 
dlmecres passat. La sorpresa és que no n'hl ha cap d'admt!s 1 
que els set presentats figuren coma exclosos. 

Requlsits. No estar Inhabilita! pera l'exerclcl professlonal, dis
posar del tltol unlvcrsltarl corrcsponent, haver treballat un ml
nim de 5 anys de forma fixa en una institució sanltilria pública 
o concertada, disponlbilítat pera la incorporadó immediata i 
acreditar coma mlnlm el nlvell C de catala. Es valora també la 
gcstió pública i en l'llmblt sociosanltarl. 

aviat al contrari. Són set: no 
estar inhabilita! per a l'cxcrcici 
professional o per ocupar pla· 
ces en el sistema sanitari públic 
cata lii.; estar en possessió de 
la titulació universitaria que 
habiliti pera l'exercici professi
onal; acreditar contracte labo
ral indefinit o nomennment fix 

duran! un mfnim de cinc anys 
en una instituc.ió snnitñria pú· 
blica o concertada o en un lloc 
degestió pública; disponibilitat 
d'iJ1corporació immediatn; co· 
neixcmentornl i e;scrit del catn· 
la acrcditat amb el certifica! de 
nivell C o superior; concedeix 
tln "valor nfegit" a l'orientació 

HOSPITALS RECONEIXEMENT 

Aval al servei de farmacia 
del Santa Maria i el Pallars 
ILLEIOA 1 El servei de Farmacia i 
les unitats de Dietctica de ]'Hos
pital Universitari Santa Maria 
i de ]'Hospital Comarcal del 
Pallnrs han obtingut el cerlifi
cat de qualitat ISO 9001:2015, 
que rcconeix la seua "gestió de 
qualitat, el compromís en la se
gurctat deis scus pncients i en lo 
millora contfnua deis processos 
assistencials". Per la seua pa rt, 

la comissió de F111'111acoterapia 
de Gestió de Scrveis Sllnitaris 
(GSS), )'empresa pública que 
gest iona aquests dos hospitals, 
també ha rebut el certificat de 
qualitat. Precisamcnt, el 2008 
aquesta comissió java rebre un 
cert ifica! de qualital perla se
ua gcstió, una de les primeres 
de I'Estat a obten ir l'esmentat 
reconei "ement. 

a l'atenciósociosanitaria i soci
al; i valora l'experi~ncia coges· 
tió de ser veis assistencia ls en 
1'/lmbit de l' ICS o del SISCAT. 

La convocatoria afegeix que 
"uon vegada vnlorats els mc
rits de cada aspiran!, es podran 
realitzar entrevistes perso
nals per a l'nvaluació deis me· 
rits acreditats i especialment 
de les habilitats en temes de 
capacitot directiva, gestió i 
comunicació". Al ser cxclosos 
d'entrada, aquesta fase ja no 
s'ha esdevingut. 

Aquesta situació ha provoca! 
una barreja de sorpresa, incre· 
dulitat i perplexitat entre els 
professionals de ]'hospital i de 
tot el sector sanitari de Llei
da, que en són coneixedors. 
Alguns van destacar precisa
ment que e1s requisits no són 
ex igents en relació amb el lloc 
de t•·eball a cobrir. A més, al
guns van apuotor que entre els 
candidats hi hnuria professio· 
na ls queja exerceixen tasques 
de gestió d'un nivell coma mí· 
nimsimilar. 

LLEIDA 7 

PAERIA 

Els aparelladors 
revisaran els 
edificis del 
Centre Historie 
Acord per col·laborar 
més amb el consistori 

l llElOA 1 El CoJ.Iegi d'Apare
lladors, Arquitectes Tccuics 
i Enginyers d'Edilicació s'en
carregora de fer les inspcc· 
cions als edificis més degra· 
dats del Centre Historie per 
avaluar·ne l'estal. Aquest 
és un dcls compromisos que 
va assumir el president del 
coJ.Icgi, Francesc Barbera, 
després de reunir-se amb 
l'alcalde, Miquel Pueyo, i el 
tinent d'alcalde d'Urbanis· 
me, Toni Postius. Aixi m a· 
teix, van acordar mantenir 
i enfortir la relació entre el 
consistori i e l coJ.Iegi i am· 
pliar les possibles línies de 
coHaboració. D'altra ban· 
da, Barbera va presentar a 
Pueyo i Postius el projcctc 
guanyador del premi Edifi
ca, que reconei x els m illors 
Treballs de Final de Gran 
deis aparelladors títulats, 
que consisteix a reconver· 
tir dos loculs buits deis blocs 
Joan Caries de la Mariola en 
hobitatges adnptats pero dis
cnpncitats visuals. 

CONTRACTACIÓ 

Adjudicada la 
recollida de residus 
perillosos de la Udl 
1 LLEIDA 1 La Universitat de 
Lleida (UdL) va adjudicar 
ah ir el servoi de recoll ida 
de residus toxics i perillosos 
proccdents deis seus centres 
d'investigació a l'empresn 
Secanim Bio·lndústries i 
Cespa Gestión de Residuos 
per 30.000 i 163.000 euros, 
respectivament. La primera 
empresa s'encarregara de re
collir les restes organiques i 
la segona, de la recoiHda deis 
altres residus. 

CIUTADANIA 

El síndic va rebre 395 
queixes de Ueida 
durant el2019 
¡LWOA 1 El síndic de greuges 
de Catalunya, Rafael Ribó, 
va rebre durant el 2019 un 
tota l de 395 queixes i 282 
consultes de les comarques 
lleidataoes i el t:emps mitja 
per Ira mitar-les va ser de 
149,1 dies. Així ho reflcc
teix )'informe que Ribó vn 
presentar ah ir al Parlament, 
que destaca que un 32 pcr 
cent de les queixes eren per 
vulneració de drets socials, 
un 1% més que el 2018. 

rcolomina
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COM ¡\ D ¡QUES Batalla i Fierro, citats a declarar per Mequinensa proposa portar llots de 
~ suposades lrregularitats urbanistiques. la cua de Rlba-roja al delta de I'Ebre. 
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INFRAESTRUCTURES INVERSIONS 

Tretze milions per suprimir les restriccions 
de velocitat del tren de Manresa al juny 
Crespín afirma que el trajecte sera més curt i la línia quedara llesta per utilitzar-la pera rodalies, com 
estudien Generalitat i Diputació 11 La vigília de la reunió de la plataforma que reclama millorar-la 
MARC CODINAS 
1 LLEIOA 1 L'Estat esta millorant 
80 quilometres de la línia de 
Mnnrcsa (R-12), a ltram entre 
Lleida i Ca la!, a {í que els trcns 

l'u~uin assolir la mnxirna ve
ocltat, fixnda entre 120 i 140 

quilometres per hora . .Aixo re
duira, per exemple, el trajecte 
entre Lleida i MoUerussa fins a 
7 minuts, i passaria de 22 a 15 
minuts de durada. 

JoanTalam: 
'1a reunió d'avui 
ja dóna fruits" 
• El presiden! de In Di
putaci6, Joan Talarn, va 
celebra r ah ir arnb ironia 
la noticia sobre la millo
ra a la línia de Manresa 
amb un missatge a 1Wit
ter que deia: "Satisfet que 
In reunió de dema [avui 
per alleclorj de la línia 
Lleida-Manresa comenci 
a donar els seus fruits." 
Al·ludia a la trobnda de 
la plataforma per exigir 
millores a lnlínia de M no
res a que s'hn de celebrar 
avui al matí. 

En concret , es renoven 
27.000 trnvcsses de formigó, 
el balnst de In plataforma ferro
viaria i es mi lloren drenatges, 
talussos i cunctes en un traro 
que compren 16 qui lometrcs 
de la via. També renovaran pcr 
complot la subestació elcctrica 
de Calnf que alimenta la línia. 
A més, s'est an realitza nt ac
tuacions en els punts afeclats 
pcl fort temporal de !'octubre 
entre Lleida i Cala f. La de més 
envergadura consisteix en una 
escullero de pedres, que prote
girñ la infraestructura en cas 
d'avingudes d'aigua. Es preveu 
que les obres, que han compor
ta! una inversió de 13 milions 
d'euros, estiguin acabades al 
juny. 

Al caml6, les noves travesses de formlgó que substltulran les de fusta que""' hl ha a la vla. 

La línia del tren 
de la costa reobre 
el15demaig e DAD ES ja tindro v io lliure por tirar 

endavant el projecte, perque 
les competl'mcies per fer-ho li 
van ser traspassades la dccada 
passada. 

Així rnateix, el subdelegat 
del Govom central, José Cres
pín, va assegurar ahir que des
prés d'aquestes actuacions la 
lfnia queda m "en perfecta dis
posició" porque la Generalitat 
la utilitzi en la futura xa rxa de 
Rodalies a la província de Llei
da. Val a recordar que l'admi
nistració catalana Ja treballa en 
una proposta que i.ncorporarn 
tan! trens com línies de busos 

140 
I<M/H 

es la velocltat m~xlma deis trens 
en aquesta lfnla 1 podran arrl
bar-hl desprésde les obres. 

(com va avan¡;ar SEGRE di
jous). També lo Diputoció, pcr 
la seua part, ha elaborat estu
dis que avalen la viabilitat del 
projecte. D'nquesta manero, es 

COMUNICACIONS INCID~NCIES 

Autocars a la línia de la 
Pobla des de fa un mes 
X.R. 
1 LLEIDA 1 El servci de la lfnia de 
tren de la Pobla entre Balaguer i 
el Jussa coruinua oferint-se amb 
autocar quan aquesta setmana 
es compliril un mes del tempo
ral Gloria. Va ser clurant les in
tenses pluges del mes de gener 
passat quan un deis combois 
de la lfnia de la Pobln va xocar 
contra una roca que es va des
prendre a Ager i des d'aleshores 
el servei s'ofereix amb autocar 
en aquest tram. 

Fonls de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya 
(F'GC), titu lar de la lfnia, van 
explicar ah ir que encara con
t inucn cls treballs per reparar 
del tren que va xocar contra 
la pedra a Ager el 23 de gener 
passal. Les maleixes fonts van 
assegurar que encara no hi ha 
u na data establerta pera la re
cuperació del servei per tren 
entre Balaguer i la Pobla . .A la 
resta de la lí.nia, s'olereix el ser
vei habitual. 

80 
QUILÓMETRES 

Comprén el trajecte entre Llel
da 1 Calaf on es duen a terme les 
millo res. 

podria optimitzar l'ús d'aques
ta línia, que t é una m itjana de 
2.000 usuaris cada di a. 

En aquesl sentit, Crespín 
considera que la Gencr::tlitar 

TRANSIT MESURES 

La Generalilat, per la seua 
pnrt, creu que s'bauria de revi
sar l'acord amb l'Estat :1 causa 
que aquest últim ha incomplert 
moltes de les inver·sions i aclu
acions a les quals es va com
prometre. Precisame nl, esta 
previst que Crespfn participi 
avui per primera vegada a la 
reunió de la Plataforma per a 
la Linia de Manresa, que inclou 
la Gencralüat, la Diputació i 
alcaldes i agents del torritori. 

• Crespfn va assegurar 
ah ir que els l reballs per 
restaur In línia del tren 
de la costa, destrossada 
en rnés de setantn punts 
arrnn de l tempora l del 
22 d'octubre, "avancen 
segons les previsions i 
finalilznran el dia 15 de 
maig". Adif refli la pla· 
taforma ferrov ia ria col
locant mares de formigó 
por drenar futurcs avin
gudes d'aigua i esculleres 
de pedra pcr protcgir la 
plataforma. 

El veto als camions al tram cata la de 
I'N-230, en vigor a partir del28 de febrer 
1 LLEIDA I El veto nls carnions en 
cllram catalñ de l'N-230 en· 
traril en vigor el 28 de febrer 
vinent. La pmhibició de pas 
dumnt .la temporada d'esquí, 
que s'aplica en1re Bcnavarri i 
Fran~a, és vigent a la part ara
gonesa de In vi a des del 31 de 
gcner passat. Els camjons no 
podran circular elsdivendres 
enlre les 17.00 i les 24.00 ho
res de Bcn:warri a Fran~o i els 
diumenges ent re les 13.00 i les 
19.00 hores en sentil conl rari. 

El Servei Calalñ de Transit va 
publicar ah ir les restriccions 
de t ransit, que inclouen la des
viació obligatoria de carnions 
de I'N-240 a I'AP-2 entre les 
Borges i Montblanc. 

Vinyeta a carreteres catalanes 
D'altra banda, el conscller 

de Territori , Dnmin Calvet, 
va assenya]a¡· que vol abordar 
amb el ministre de Transport, 
José Luis Aba los, la implanta
ció de la vinyeta a Catalunya, 

així com la situació de Roda
lics quan mantinguin una re
unió bilateral. La Generolitat 
plonteja la v inyeta com una 
tarifa plana a nual per circu
lar pe r vi es d'a ltes p restaci
ons. Calve! també vol aborda,· 
nmb el ministeri de Trnnsici6 
Ecologica la reducció de .I' IVA 
per comprar cotxes ellíctrics i 
"descarbonitzar la mobilitat". 
També planteja ra més zones 
de baixes emissions com la de 
Barcelona. 
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Pimec autonoms se centra en la l.:lbex-35 comen~a la setmana 
lluita contra la morositat a Lleida. conquerint els 10.000 punts. 
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FUNCIÓ PÚBLICA BALAN~ 

Lleida perd en quinze anys més 
d'un ter~ deis empleats de I'Estat 
Mentre que la Generalitat guanya prop de 5.000 efectius i les administracions locals, 
més de 2.000 11 La demarcació compta amb 26.633 treballadors públics 
l. CH. 
1 LLEIDA 1 La xi fra de 1 reba lladors 
al servei de l'administrnció de 
l'Estat a Lleida ha registrat un a 
relallnda notable en els í•hims 
quinze anys, segons es despr~n 
del balan~ publica! recentmcnt 
pel ministeri de Política Terri· 
torial i Funci6Pública. En p:tral
lel, ln Gencralital i lesadminis
tracions locals han augmcntat 
en uns 7.000 empleats els seus 
efeclius a la demnrcaci6. 

Així, el julio) de l'nny pnssat, 
l'Estat tenia 1.543 treballadors a 
Ponent, Pirineu i Aran, davant 
deis 2.405 del maleix mes de 
2004, gairebé un 36% menys. 
Tanmateix, en comparació amb 
el 2018, l'administraci6 esta
tal va incorporar 28 empleats 

LA DADA 

1.543 
EMPLEATS PÚBLICS 

És el nombre de treballadors 
amb qué compta !'administra
ció de I'Estat a llelda, un 36% 
menys que el2004. 

8,4% 
D'INCREMENT 

És la pujada registra! en la xl· 
fra d'empleats públics a lleida, 
de 24.392 del juliol del 2018 a 
26.633 del jullol del2019. 

més a les seucs files. l és que fa 
dos anys, la xifra va arribar al 
mínim historie de només 1 .515 
se1·vidors públics de l'Estat a In 
demarcació. 

Generalltat 
Al con trari, la Generalitot 

té ara 4.926 treba lladors més 
q ue fa quinze anys a Lleida. 
Així, a data de julio! del 2019, 
complava amb 15.989 emplcats, 
davant deis 11.063 del 2004. 
En relnció amb e12018,l'admi
nistració catalana va efectuar 

TREBALL BRETXA DE GENERE 

1.961 incorporacions. Tambl! 
el nombre de persones al servei 
d'ajunta ments, consells comar
cnls i Diputació s'hn incremen
tal scnsiblcment en els últims 
quinze anys, malgral el sot ex
perimental durant la crisi. Així, 
davnnt deis 5.086 empleats nmb 
que comptava l'administraci6 
local e! julio! del2004, el mateix 
mes de l'any passat va assolir els 
7.122 trcballndors, 2.036 més. 

A més, Lleida compta lambé 
amb 1.979 empleats univcrsi
taris. En sumo, dones, el nom· 

LABORAL OCUPACIÓ 

bre tota l de scrvidors públics 
a la demu rcació de Lleida era 
de 26.633 persones al final del 
julio! del 2019. En compamció 
amb cl2018, qunn la xifra era 
de 24.392, hi ha 2.241 emplcats 
més al sector públic lleidala. 

D'n.ltrn banda, la xif ra de tre
balladors pl'•blics a Calalunya es 
va situar en 321.862 persooos 
el juliol de l'any passat, 4.077 
més quccl mateixmes dcl 2018. 
A tot I'Estat espanyol, es van 
assolir els 2.595.575 empleats 
públics. 

RAMADERIA 

Agricultura paga 
1,54 milions a 
Ueida en ajuts 
als ramaders 
1 LLEIDA 1 La conscllel'ia d'Agri
cuJturn va abonar divcndres 
passat el 90% deis imports 
deis ajuts ramadcrs associ
nts al sector ovf i cabrú. A 
les comarques de Ponent, 
Pi rineu i Aran, el departa
ment liderat pcr Teresa Jor
da va pngor1.546.666 euros, 
deis 3.249.783 euros que va 
distribuir en el conjunl de 
Catalunya. 

La comarca més benefi· 
ciada va ser el Pallars Juss~, 
omb una dotoció de 368.582 
euros. El Scgria, pcr la seua 
part, va rebre 211.758 euros 
i la Noguera, 189.644. 

SANITAT 

Txequia matara 
100.000 aus per 
un nou brot de 
grip aviaria 
1 PRAGA 1 Les autoritnts txeques 
van confirmar ah ir un nou 
brot de grip aviaria que obli
gara a sacrificar uns 100.000 
animals. "Es tracta d'un tipus 
de grip avial'ia altament pa
togcnica, i que resulta letal 
pera les aus, encaro que no 
s'ha registra! cap transmissió 
a persones", va manifestar 
el minis tre d 'Agriculturo, 
Miroslav Toman. 

Aixf, aquest és el segon 
brot de la maloltio en aqucst 
cstat del centre d'Europn, 
queja es va veure assolat per 
la grip aviaria fa tres anys i 
el2007. 

Registre salarial per a les 
firmes amb 150 empleats 

Augmenten els contractes indefinits a 
lleidatans majors de 45 anys el2019 

1 BARCELONA¡ Les empreses amb 
més de 150 trcbnllndors esta· 
ran obligados, a partir de 1'1 de 
mar~, a inscriure els seus plons 
d'igualtat en un rcgislre salarial 
obligatori en el qual, a més, con
signaran els sous que paguen als 
seus cmpleats. Aixo, per posar 
fi a la "dramatica" brctxa sa· 
laria entre dones i homes, com 
va explicar ahir Mireia Mata, 
directora general d' lgualtnt de 
la Generalltat. 1 és que les dones 
van cobrar un 23% menys que 

els hornes el2017 a Catalunya, 
scgons dndcs d'un informe pu· 
blicat ah ir perla conselleria de 
Treball. En relaci6ambel 2016, 
la brctxa entre generes va ser un 
0,4% menor. Tot i així, la mei
tat de les dones va cobrar uns 
18.000 euros anuals, m entre 
que només el 25% deis homcs 
va ten ir uns ingressos per sot:~ 
d'nquesta xi[ra. El conseller de 
Trcbnll, Chakir el Homroni, va 
subratllar que aquestes dades 
són "inacceptables". 

1 LWDAI El nombre de conlrnctes 
de trcball indcfinits firm<~ts per 
majors de 45 an ys van augmen
tar un 3,2% a Lleida l'any pas
sat, scgons un informe publical 
ahir per Randstad. D'aquesta 
forma , la de m a rcaci6 va ser 
!'única de tot Catolunya en 
la qua! es van increme ntar 
aquest ti pus d'acords laborals 
en aquesta f1·a njn d'edat. l és 
que, cl2019, es van subscriurc 
3.274 contractes, cent més que 
el 2018. 

Al contrari, en el conjunt dD 
Catalunya es va produir una 
baixada del5,1% a causa de 
les fortes caigudes en la con
lrnct.<~ció indclinida <~ majors de 
45 a nys regist rndes, sobrctot, a 
Tarragona i a Barcelona. Aixf, 
a les comarques tarragonincs, 
es va p<~ssar dcls 5.327 ocords 
de 2018 als 4.959 de l'any pos
sol, un 6,9% menys. El mateix 
va succcir a les barcelonines, 
amb 52.517 contractes indefi
nits menys a majors de 45 anys, 

xifra que va su posar una bni
xnda del 5,8%. A Gironn, el 
decreixement va ser del2,3%, 
amb 7.591 contractes subscrits. 

Amb tot, el rctrocés co la 
contractació indefinida a Ca
talunya es va quedar per sota 
de la mitjonaestotnl,on va dis· 
minuir lll1 5,9%. D'aquesta m a· 
nera, els treballndors de més 
de 45 anys van firmar 348.662 
cont ractes indefinits el 2019, 
davant deis 370.546 de l'any 
anterior. 
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