
Les exportacions creixen un 
4,8% entre el gener i l’abril
L’alimentació és un dels principals sectors i França 
és dels països que rep més productes lleidatans
Les empreses lleidatanes 
van exportar entre gener i 
abril productes per un valor 
de 572,6 milions d’euros. Un 
4,8% més que en el mateix 
període del 2019. 
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En aquest sentit, les importacions 
van pujar a 380,3 milions d’euros 
(un 12,3% més). D’aquesta ma-
nera, la balança comercial de la 
demarcació de Lleida en els qua-
tre primers mesos de l’any 2020 
és positiva en uns 192,3 milions 
d’euros, un -7,4% respecte a l’any 
passat.

Els principals sectors exporta-
dors van ser el de l’alimentació, 
les begudes i el tabac, amb 346,6 
milions d’euros i amb un pes de 
60,5% del total de la província i 

béns d’equipament (9,5% del to-
tal i 54,5 milions). Cal destacar 
que els sectors més importadors 
van ser alimentació, begudes i ta-
bac, amb 178,5 milions d’euros i 
un pes del 46,9%, i béns d’equipa-
ment, amb 55 milions d’euros i un 
pes del 14,5%.

França continua essent el prin-
cipal país que rep productes llei-
datans, per valor de 108,9 mili-
ons d’euros, el que representa el 
19% de les exportacions. Seguei-
xen Itàlia (47,4 milions i 8,3%) i 
Alemanya (38,0 milions i 6.6%). 
D’altra banda, el coronavirus ha 
tingut un impacte molt fort en les 
exportacions catalanes, que s’han 
desplomat un 40,3% a l’abril en 
comparació amb el mateix mes 
de l’any passat, situant-se en els 
3.842,5 milions d’euros. 

La tendència a la baixa ja es 
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percebia al març, quan les vendes 
a l’exterior van caure un 13,2% 
fins als 5.570,4 MEUR, però a 
l’abril, coincidint amb el confina-
ment més dur i l’aturada de l’eco-

nomia, les dades han tocat fons.
Les exportacions de Catalunya 

van descendir un -12,9% entre 
gener i abril de 2020 arribant als 
21.258,3 milions d’euros.

El Tren dels Llacs inicia el 
servei el proper 4 de juliol amb 
un total de quinze circulacions
Tretze seran de l’històric i dues seran del panoràmic
La Pobla de Segur
acn
El Tren dels Llacs operarà a par-
tir del 4 de juliol i estarà en circu-
lació tots els dissabtes fins al 31 
d’octubre, quinze circulacions en 
total. D’aquestes, tretze seran del 
Tren dels Llacs Històric i dos del 
Tren dels Llacs Panoràmic, aquest 
últim en l’època de calor. El com-
boi, que comunica Lleida amb la 
Pobla de Segur (Pallars Jussà), fa 
un recorregut que permet als vi-
atgers retrocedir en el temps i 
gaudir de la natura. 

Aquest servei turístic va néixer 
l’any 2009 amb l’objectiu de con-
vertir-se en un referent que con-
tribueixi a la dinamització eco-
nòmica de les comarques de la 
Noguera i el Pallars Jussà. Durant 
el seu recorregut, de 89 quilòme-
tres, el tren passa per un total 
de 40 túnels i 58 ponts. El viatge 
transcorre per la dreta del riu Se-
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gre des de Lleida fins a Balaguer, 
per una via única en un itinerari 
planer fins a arribar a les primeres 
muralles muntanyoses de Sant 
Llorenç de Montgai i Camarasa 
(Noguera). 

Després, el tren s’incorpora 
a la zona de la conca del riu No-
guera Pallaresa fins arribar, entre 
embassaments i serralades com 
el Montsec, a la Pobla de Segur, la 
seva darrera destinació.
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S’inicien les obres 
de construcció de 
la biblioteca de 
Torrefarrera
La Generalitat de Catalunya ha 
començat les obres de cons-
trucció de l’edifici on s’ubicarà 
la biblioteca municipal de Tor-
refarrera (Segrià). L’actuació 
està promoguda pels depar-
taments de Cultura i Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, i l’Ajuntament 
de Torrefarrera. Les obres 
compten amb un pressupost 
d’1.646.355,86.

Malestar a Junts i al 
PDeCAT d’Alcarràs 
per la falta d’acord 
entre direccions
Afiliats i simpatitzants de Junts 
i PDeCAT a Alcarràs advertei-
xen que si no hi ha acord entre 
les dues direccions “haurem 
de demanar que s’apartin els 
negociadors actuals”. Ho van 
comunicar ahir a través d’una 
carta oberta signada per Jordi 
Janés, tinent d’alcalde d’Alcar-
ràs. Exposen malestar en cons-
tatar que segueixen “sense en-
dreçar la casa”. 

Les Borges celebra 
dissabte el Mercat 
de fora estocs, que 
s’afegeix a l’habitual
Les Borges Blanques acollirà 
durant el matí d’aquest pròxim 
dissabte el Mercat de fora es-
tocs, que s’afegirà a l’habitual 
mercat dels dissabtes, dos es-
pais en els quals els visitants 
podran trobar una gran varie-
tat de productes de qualitat i 
amb grans descomptes, en què 
s’espera que hi hagi al voltant 
d’una vintena de parades.

Reunió per les millores a la C-12
el president del Consell Comarcal del Segrià, David masot, i el 
vicepresident, Toni Bosch, es van reunir aquest amb Isidre Gavín per 
les millores a la C-12, entre Lleida i Amposta,/FOTO: Consell Comarcal 

Milloren l’espai 
del Centre 
d’Interpretació 
del Cogul
Aquest mes s’ha iniciat al Cogul 
un projecte d’adequació i millo-
ra d’espais per als visitants. Es 
vol rehabilitar un espai al vol-
tant de l’aparcament del Cen-
tre d’Interpretació de les Pin-
tures Rupestres, per facilitar el 
descans dels visitants abans o 
després que hagin visitat l’equi-
pament. També es millorarà 
l’accés a les tombes del Saladar. 
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