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El Consell Comarcal, els 
ffiurticipis, les ajudes i la Covid 

ALCALDESSA D'AITONA I CANDIDATA 
AL PARLAMENT DEL PDECAT 

LA PANDÈMIA no entén de territoris, però a Lleida 
ciutat i a 6 municipis del Baix Segre hem hagut de 
ser-ne l'excepció. Ja fa més de S mesos, 
concretament del 15 al 30 de juliol, el govern va 
decretar a Lleida ciutat i 6 municipis del Baix Segre 
les restriccions més exigents aplicades a cap territori 
del País, pel que fa a la mobilitat i el tancament del 
comerç i la seva restauració. 

El rebrot a principis d'estiu de 
la Covid-19 als municipis de la 
comarca del Segrià i les mesu
res adoptades pel Govern, el 
15 de juliol, a Lleida, Alcarràs, 
Aitona, la Granja d'Escarp, 
Seròs, Soses i Torres de Segre 
van suposar l'aplicació d'unes 
restriccions a les empreses 
de serveis i el comerç que es 
troben dins d'aquests muni
cipis, així com la mobilitat de 
les persones. Tot això va tenir 
una afectació molt greu en el 
teixit empresarial i comercial 
de la comarca. 

Tots els municipis afectats 
i el Consell Comarcal del Se
grià no podíem quedar-nos de 
braços creuats davant d'una 
situació com aquesta. Des 
de les alcaldies dels munici
pis afectats directament per 
aquella decisió i des del Con
sell Comarcal vam elevar les 
nostres demandes al Govern 
de la Generalitat i, més concre
tament, a la conselleria d'Em
presa i Con~ixement, amb la 
consellera Angels Chacon al 
capdavant. 

Les nostres demandes van 

; 

COL· LABORACIO 

ser ràpidament recollides i, el 
4 d'agost, la consellera Chacón 
confirma que s'aportaran 4 mi
lions d'euros en ajuts directes 
al Segrià, i signa el conveni 
per a la concessió per part de 
la Generalitat d'aquesta sub
venció directa per reactivar 
el sector del comerç. i dels ser
veis afectats per les mesures 
preses davant la crisi sanitària -
de la Covid-19. En paraules de 
la consellera Chacón en l'acte 
de signatura del conveni es va 
manifestar que aquests 4 mi
lions d'euros "podran benefi
ciar uns 3.600 establiments de 
comerç al detall i de serveis, a 
més de les parades de mercats 
municipals i també les parades 
de mercats de venda no seden
tària dels 7 municipis afectats 
pels rebrots". 

Cal dir que aquesta iniciati
va presa pel Consell Comarcal 
i les 7 alcaldies afectades va 
estar acompanyada des del pri
mer moment pels agents socio
econòmics, qüestió que també 
va remarcar la mateixa conse
llera el dia de la signatura del 
conveni, agraint públicament 

L'excepció i la preocupació és Lleida ciutat, on 
s'ha assolit un nivell poc satisfactori dels ajuts 
que va propon¿ionar la consellera Chacón 

"la participació, sempre amb 
un esperit constructiu, en el 
grup de treball de seguiment 
del Segrià", que es va reunir 
cada setmana amb el depar
tament d'Empresa i Coneixe
ment. Es van celebrar reuni
ons amb els municipis afectats 
i es va acordar que serien els 
ajuntaments els que tramitari
en les ajudes a les quals podien 

acollir-se els establiments de 
cada un del municipis respec
tius. L'objectiu clar i principal 
va ser l'obtenció d'un fons per 
compensar els locals i negocis 
afectats per les decisions del15 
de juliol, cosa que es va acon
seguir amb els 4 milions d'eu
ros aportats per la conselleria 
encapçalada per la consellera 
Chacón. També es volia que 
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aquests diners arribessin als 
comerços i als serveis de la ma
nera més ràpida i àgil possible. 

Teníem l'obligació política, 
moral i social d'alçar la veu i 
aconseguir mitigar les conse
qüències de les mesures impo
sades als nostres pobles, i ho 
vàrem aconseguir. 

La majoria dels municipis 
implicats hem aconseguit fer 
arribar el100% els diners que 
se'ns havien destinat: la Gran
ja d'Escarp, 26.500 €; Aitona, 
55.400€; Seròs, 41.700; So
ses, 40.700 €, Torres de Segre, 
40.699 €, i Alcarràs, 221.926 €. 

L'excepció i la preocupació 
és Lleida ciutat, on s'ha asso
lit un nivell poc satisfactori 
de repartiment dels ajuts que 
amb tan d'esforç es van dema
nar des del Consell Comarcal 
i la rest a de municipis. Dels 
3.452.000 € que tenia assig
nat l'ajuntament de Lleida per 
ajudar els establiments comer
cials i de serveis, se n'han re
partit 2.168.277; això vol dir 
que únicament s'ha ajudat el 
sector amb un 63% dels diners 
que tenia l'ajuntament de Llei
da assignats. 

Serà una llàstima i caldrà 
respondre davant d'aquests 
sectors especialment aiectats 
de quina ha estat la raó per la 
qual no s'han fet arribar tots 
aquests diners a les famílies, 
autònoms i comerciants. S'hau
ran de retornar, dels 4 milions 
d 'euros obtinguts, un total 
d'1.283.723 € al departament 
d'Empresa, i gairebé la totalitat 
corresponen a l'ajuntament de 
Lleida. 

Com a alcaldessa d'un dels 
municipis afectats, reclamo 
que aquests diners no s'hagin 
de retornar, i si l'ajuntament de 
Lleida no ha estat capaç de fer 
una bona gestió, siguem la res
ta de tots aquests ajuntaments 
que podem distribuir-los. 

No ens ho podem permetre 
com a comarca ni com a gover
nants i valedors de la nostra 
ciutadania. 

Energies renovables sí, però no à qualsevol preu 
ALCALDE DE LA POBLA DE SEGUR 

SUPOSO QUE els dirigents 
polítics pirinencs de principis 
del segle XX havien de tenir 
molts dubtes i moltes pors 
quan els van explicar que 
volien construir les centrals 
hidroelèctriques amb ~ue 
comportava; funiculars, carri
lets, preses, canonades forca
des, edificis immensos, canals, 
etc. Aquí dalt no havien vist 
mai res similar. 

Un clar exemple del que va 
suposar la construcció de les 
centrals el trobem a la vall 
Fosca: no hi havia carretera 
d'accés i en tres mesos van 

construir-ne una de la Pobla 
de Segur a Capdella. 

També van comunicar 15 
llacs de la vall Fosca per sota 
terra, produint l'energia elèc
trica que permetria posar en 
marxa fàbriques a l'àrea me
tropolitana de Barcelona. Van 
construir canals subterranis 
per sota les muntanyes co
municant cinc centrals, fins a 
arribar al pantà de Sant An
toni, van edificar, al congost 
de Susterris, la presa més gran 
d'Europa i la quarta més gran 
del món. Tot àllò, per aquella 
gent, havia de ser com si ara 

ens diguessin que a la Conca 
de Tremp es porta a terme un 
camp d'aviació per enviar co
ets a Mart. 

Bé, de tot això ja fa uns 
quants dies, ara volen instal
lar plaques fotovoltaiques. No 
dic que no s'hagi de ser proac
tiu amb les energies renova
bles, hem de ser els primers 
a voler gaudir d'un sistema 
energètic autosuficient que no 
depengui dels combustibles 
fòssils. Però preferentment 
cal potenciar les energies re
novables que ja tenim instal
lades al territori, com són les 
hidroelèctr iques. Aquestes 
centrals aprofiten un recurs 
natural, l'aigua, per generar 
energia neta. El seu cost de 
producció és molt baix, per la 
qual cosa dona molt marge de 

benefici, és un negoci rodó. 
Mentrestant, hi ha gent que 
passa fred a casa hi ha de de- · 
cidir si s'escalfa o menja. Les 
empreses elèctriques haurien 
de retornar al territori allò que 
se n'enduen, no podem accep
tar aquest model especulatiu. 

Costa de creure que, amb el 
18% de la potència instaJ.lada 
d'energia renovable que hi ha 
a Catalunya, essent la comarca 
que més hi aporta, ens veiem 
amenaçats per un macropro
jecte d'energia fotovoltaica. 
Cal ser més respectuosos amb 
el territori i fer les coses amb 
coherència. 

Cal un model territorial per 
fer front a la transició energè
tica, hem de trobar la manera 
que la potència instaHada de 
què disposem repercuteixi di-

rectament al territori. No pot 
ser que per beneficis privats 
es gestioni un recurs natural 
que és de tothom, sense deixar 
pràcticament res al territori. 

Les centrals hidroelèctri
ques es construïen allà on hi 
havia l'aigua, però les plaques 
solars haurien d'ubicar-se 
prop del lloc on es consu
meix l'energia. En segon ter
me, s'haurien d'instaHar en 
teulades í polígons industrials 
per evitar destruir el nostre 
paisatge amb grans taques de 
color negre. Seria necessari 
que tots i totes reflexionem 
abans de fer malbé un territo
ri com el nostre, cal utilitzar 
els recursos com toca i no per 
pura especulació. Energies 
renovables sí, però no a qual
sevolpreu. 
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COMADQ jUES Guissona substitueix ressalts per un Solsona cancel·la els actes 
~ radar per evitar excés de velocitat. presencials del Carnaval. 
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PLE PROVINCIAL 

La ipUtació destinarà més de 12 milions a la 
conservació a les seues carreteres en tres anys 
Contractes adjudicats per lots a empreses lleidatanes i prorrogables dos anys més, de manera que poden 
arribar a 17 milions li Suposen un augment d'un 4% respecte a les contractacions anteriors, del2014 

R. RAMfREZ IX. RODRfGUEZ 
I LLEIDA I La Diputació destinarà 
més de dotze milions d'euros a 
la conservació de les seues car
reteres en els propers tres anys. 
El ple va ratificar ahir els nous 
contractes de manteniment, di
vidits en tres lots que abasten els 
més de vuit-cents quilòmetres 
de la xarxa viària de l'ens pro
vincial. Són prorrogables fins a 
dos anys, amb la qual cosa l'im
port final podria arribar als dis
set milions d'euros. La dotació 
d'aquestes noves adjudicacions 
supera en un 4% les contracta
cions anteriors, de l'any 2014. 

Ple semipresencial 
I Només els portaveus de grups i 
part de la taula presidencial va as
sistir a la sala de plens i la resta hi 
va participar de forma telemàtica 
per mantenir la distància social. 

LES CLAUS 

Litigi per l'art sacre 
I Talarn va insistir que la sen
tència del Suprem "ha trencat 
el principi d'unitat museística" i 
que "posa en risc la legitimitat de 
molts altres museus". 

Contra la violència masclista 
I La moció del grup d'ECP contra 
la violència masclista es va vo
tar per punts. Es van aprovar per 
unanimitat els que demanaven 
mesures com assegurar habitatge 
social per a les víctimes, d'impul
sar ajuts i bonificacions fiscals i 
l'elaboració de curso.s i protocols. 
Un punt relatiu al tràfic de perso
nes va ser rebutjat. 

Fons Next Generation 
I Durant la sessió també es va 
aprovar per unanimitat la moció 
del PSC i UA per impulsar projec
tes per captar fons europeus Next 
Generation, destinats a la recu
peració econòmica després de la 
pandèmia de la Covid. 

Suport als càmpings 

Llum verda a 
impulsar projectes 
que optin a fons 
europeus 

La unió temporal d'empreses 
(UTE) formada pels grups Sori
gué i Arnó es va adjudicar per 
6,5 milions el lot que inclou les 
carreteres del Segrià, les Garri
gues, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la 
Noguera i la Segarra. Una altra 
UTE formada per Romà Infraes
tructures i Serveis i MJ Gruas, 
es farà càrrec per tres milions de 
la xarxa viària <le l'Alt Urgell, 
la Cerdanya i el Solsonès. Així 
mateix, una tercera UTE com
posta per Romero Polo i Cervós 
SA durà a terme el manteniment 
viari del Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà, l'Alta Ribagorça i Aran 
per 2,5 milions. 

Imatge de la taula presidencial durant el ple d'ahir. 

I Tots els grups van votar a favor 
de la moció de Cs per donar su
port econòmic als càmpings de la 
demarcació i desplegar més siste
mes d'alerta davant de possibles 
inundacions. 

• El ple també va aprovar 
la moció del PSC i UA per 
impulsar projectes que op
tin als fons europeus Next 
Generation i que proposa 
una taula per avançar en 
aquestes iniciatives. El 
portaveu socialista, Fè
lix Larrosa, va recordar 
que "és bàsica la partici
pació del sector privat" i 
el diputat d'ÚA, Amador 
Marqués, va assenyalar 
que "és una oportunitat 
que no podem perdre". El 
diputat de Promoció Eco
nòmica, Carles Gibert, va 
assegurar que "la Diputa
ció presentarà un projecte 
Next Generation" i que 
estan "ultimant els detalls 
des del Patronat de Trans
formació Econòmica i les 
entitats que representen 
el teixit econòmic, polític 
i científic". 

Durant la sessió també es va 
donar llum verda a una moció 
de Cs per donar suport econò-

-fuic i promocionar els càmpings. 
La portaveu, Maria Burrel, va 
destacar la importància del sec
tor a Lleida, va explicar que ge
neren "35.000 llocs de feina, 
aproximadament, entre directes 
i indirectes" i va recordar que 

TURISME EQUIPAMENTS 

és una de les activitats econòmi
ques afectades per la crisi de la 
Covid. La moció també insta a 
homologar i desplegar més siste
mes d'alerta davant de possibles 
inundacions. En aquest sentit, 
el diputat d'ERC Josep Ramon 
Fondevilla va recordar que la 
Diputació té "reservada una 
partida de 200.000 euros" per 
a aquest objectiu i va dir que si 
el projecte no s'ha executat en-

Encarreguen el projecte 
per al futur Tren dels Cims 
I LLEIDA I Ferrocarrils de la Ge
neralitat (FGC) ha adjudicat la 
redacció del projecte del Tren 
dels Cims, per recuperar l'antic 
carrilet de la vall Fosca com a 
tren turístic. Aquesta línia;-de 
5,5 quilòmetres, haurà d'unir 
el telefèric de Sallent i l'estany 
Gento amb l'estació de la cen
tral de Capdella, seguint l'antic 
traçat i algunes infraestructures 
de l'antic tren. 

El projecte haurà d'establir 
totes les actuacions que s'han 

de portar a terme per implan
tar aquest servei turístic, com 
l'adequació de la plataforma 
ferroviària, la definició de la 
tipologia de via i el seu traçat, 
el condicionament de murs i tú
nels existents, i la implantació 
d'estacions, edificis auxiliars i 
instaHacions associades al tra
çat. L'objectiu que persegueix 
aquest projecte és recuperar 
l 'antic traçat i transformar-lo 
en una línia de tren turístic de 
la Torre de Cagdella. 

cara "és perquè creiem que s'ha 
de fer quan es tingui la garantia 
que sigui homologat". 

La diputada del Comú, Elena 
Ferre, va preguntar a l'equip de 
govern sobre l'estat de la con
vocatòria de la taula de treball 
sobre habitatge. Per la seua 
part, Burrel va demanar més 
informació sobre el pacte que 
va anunciar el president, Joan 
Talam, per ordenar parcs solars 

SERVEIS PROVEÏMENT 

i eòlics. Així mateix, el diputat 
socialista Agustí Jiménez va de
manar que es valorés la creació 
d'una comissió de treball sobre 
"la problemàtica" derivada de 
la supressió del pas a nivell de 
Térmens després de rebre in
formació de la .,Plataforma Prou 
Barreres i que tracti "també 
futurs problemes en altres mu
nicipis en temes de mobilitat 
ferroviària". 

Va afirmar que "abans 
de la Covid ja vam impul
sar un projecte que tenia 
com a objectiu la trans
formació econòmica com 
a resposta als reptes so
cioeconòmics". El diputat 
de JxCat Ramon Cònsol a 
va dir que diverses àrees 
ja treballen en aquestes 
iniciatives. 

Més de 1.400 famílies es van acollir a 
Lleida a' cànon social de l'aigua el2020 
E.F. 
!LLEIDA I Un total de 1.430 fa
mílies de Lleida es van acollir 
al cànon social de l'aigua, un 
11,54% més que l'any anterior. 
El2019, 1.282 famílies lleida
tanes es van acollir a aques
ta bonificació, segons dades 
de l'ACA. La tarifa social de 
l'aigua aplica una bonificació 
del cent per cent del cànon de 
l'aigua, la qual cosa represen
ta entre un 10 i un 30 per cent 
de la factura als col-lectius 

més vulnerables i en cas que 
el consum de l'aigua no superi 
el primer tram de tributació. 
Si és superior, la rebaixa és del 
50 per cent. A tot Catalunya 
s'hi van acollir 59.879 famí
lies l'any passat. Així mateix, 
a Lleida també han augmentat 
les famílies acollides a les bo
nificacions de l'ampliació per 
trams, que s'aplica a les que te
nen quatre membres o més, i 
en les quals conviuen persones 
amb un grau de discapacitat su-

perior al75%. En total, 11.763 
famílies de les comarques de 
Lleida van sol·licitar aquestes 
bonificacions el 2020. Són 72 
més que el2019, quan van ser 
11.697. Aquesta bonificació 
consisteix a afegir al primer 
tram tres metres cúbics men
suals per persona als límits de 
consum establerts pel primer 
tram, dos metres cúbics al se
gon tram i un metre cúbic per 
persona al mes en el cas del 
tercer tram. 

I ' 
I 

' l 
I 

I I 
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LA BORSA 

L:'lbex-35 
'. ·s'allunya dels 
~· 8.200 punts 

• t'lbex-3S ~a tancar ahir la 
sessió amb una caiguda de 
1'1 %, situant-se en els 8.122,1 
punts, després de la presa de 
possessió de Joe Biden com 
a president dels Estats Units 
i la reunió del Banc Central 
Etl'fopeu (BCE). La resta 
de borses europees també 
van finalitzar la jornada en 
vermell, amb caigudes del 
0,37% a Londres, del 0,67% 
a París, del 0,11% a Frank-
furti de 1'1% a Milà. 

En aquest context, la co-
tització de l'euro davant del 
dòlar es coHocava en 1,2144 
bitllets verds, mentre que la 
prima de risc espanyola se 
situava en 60 punts bàsics, 
amb l'interès exigit al bo a 
deu anys en el 0,121%. 

MtS INFORMACIÓ A 
www.segre.com/economia 
............................................. ............................ 

MERCATS 
LLOTJA DE BIN~FAR 

20 DE GENER DEL 2021 

Cl1sse E/kg Tend.-V1r. 
MASCLES MENYS DE 280 KG CANAL 
E 3 (=) 4,10 0,03 
U3 H 3,86 0,03 
R 3 (-) 3,63 0,03 
03 (-) 3,23 0,03 
MASCLES DE 2811320 KG CANAL 
E 3 (-) 4,02 0,03 
U3 H 3,78 0,03 
R 3 (-) 3,52 003 
03 (=) 3,25 0,03 
MASCLES DE 3211370 KG CANAL 
E 3 (=) 3,99 0,03 
u 3 (-) 3,65 0,03 
R 3 (=) 3,48 0,03 
03 (=) 3,17 0,03 
MASCLES MES DE 371 KG CANAL 
E 3 H 3,98 0,03 
u 3 (=) 3,62 0,03 
R 3 (=) 3,48 0,03 
03 (-) 3,02 003 
FEMELLES DE 1801220 KG CANAL 
E 3 (=) 4,27 O,o2 
u 3 (- ) 4,03 O,o2 
R 3 (=) 3,79 O,o2 
03 (=) 3,35 O,o2 
FEMELLES DE 2211260 KG CANAL 
E 3 !-! 4,25 M2 
u 3 !-! 3,92 O,o2 
R 3 {-) 3,69 0,02 
03 !=! 3,33 002 
FEMELLES DE 261/300 KG CANAL 
E 3 (=) 4,18 0,02 
u 3 (-) 4,91 0,02 
R 3 (-) 3,66 0,02 
o 3 !=) 3,31 O,o2 
FEMELLES M~S DE 301 KG CANAL 
E 3 (=) 4,18 0,02 
u 3 (=! 3,85 O.D2 
R 3 (=) 3,65 0,02 
03 (-) 3,28 0,02 
BESTIAR FRISO FINS A 220 KG CANAL 
03 (+) 3,22 003 
03 H 3,20 0,03 
03 (·) 3,15 O,o3 
BESTIAR FRISO DES DE 220 KG CANAL 
03 (+) 3,25 0.63 
03 (-) 3,23 O,o3 
03 (-) 3,19 O,o3 
MASCLES VIUS PER A SACRIFICI 
Selecte 2 39/-
Creuat la 2,15/= 2,22/-
Creuat 2a 2,001= 2,101= 
Montbeliard-Simment 1,75/= 1,85/= 
Frisons 1,601= 1,661= 
VAQUES MENYS 300 KG CANAL .. ~ 
E 3 2,84 
U3 2.79 
R 3 1,84 
03 1,67 
p 3 1,19 
VAQUES MÉS 300 KG CANAL 
E 3 2,99 
U3 2,94 
R 3 2,59 
03 189 
p 3 1 19 

lbex-35 
8.122,10 -1,00% 

ELS QUE M~S PUGEN 

Titol Preu (E) %Vor. 

APERAM 37,8700 7,40 

GRENERGY 35,0000 4,79 

BANKINTER 4,9850 4,31 

SIEMENS GAME 35,9600 3,84 

G.A.M. 1,2600 3,70 

ELS QUE M~S BAIXEN 

Títol Pr•u (E) %Vor. 

OHL 0,5905 ·14,67 

SOLARPACK 24,1000 -13,31 

AIRTIFICIAL 0,1200 -6,25 

ORYZON 3,5500 -5,71 

INM.COLONIAL 7,8650 -5,13 

ELS M~S ACTIUS 

Titol Volum 

B.SANTANDER 222.703,79 

IBERDROLA 129.509,96 

SOLARPACK 117.215,72 

CELLNEX 116.065,47 

REPSOL 102.195,34 

Ctasse Unltot Oil. 

CORDERS 
De 19-23 kg 3,Sl 
De23,1 -25,4kg 3,37 
De 25,5-28 kg 3,22 
De 28,1-34 kg 3,10 
De més de 34 kg 2,98 
OVELLES ESCORXADOR 
Primera 0,75 
Segona 0,60 
PORC! D'ENGREIX 
Selecte 1,115 0,005 
Normal 1,095 0005 
Gras 1,075 0,005 
GARRINS 
Garrí del ~ais 16 a 18 kg 59,00 1,00 
l m~ortació 20 a 22 kg 48,00 

Producte Cotitu<ió Oil. 

ALFALS 
En rama la A 145-150 
En rama laB 133-138 
En rama 2a 124-129 
En rama 3a 100-105 
GRANULAT D'ALFALS 
16/18% ~roteïna 208,00 
15/16% ~roteïna 182,00 
Bales deshidratades l a 208,00 
Bales deshidratades 2a 180.00 
CEREALS 
Panís 231 ,00 14 
Ordi (64klhl) 208,00 12 
Blat ~inso 237,00 13 
Blat ~anificable 250,00 17 
Vesa sativa R2 
Vesa ~inso 
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Ciant E/kg v~r. 

PORCICANAL 
Segona (Rend. 76%) 1 ,442/1,448 

Afl\iljoristfs E/kg amb taxo V¡r, 
Costelles de Girona 2,74/2,77 
Llom can~a 3.45 / 3,48 
Costella 4,23 14,26 
filet 4,53/4,56 
Caf2de llom 3,13 / 3,16 

Producte a f•brinnts E/kg amb taxo Var. 

Pernil red. clas. 2,47/2,50 
Pernil red. magre {fi) 1,8711,90 
Pernil dols 1,97/2,00 
Pernil dols 4D (86%) 2,29/2,32 
Es~atlla sense ~ell 1,58/1,61 
Es~atlla ~· dols 4D (74%) 2,12/2,15 
Cansalada cub 3,0913,12 
Bacó sense os 3,5213,55 
Llom industrial I 
Magre85115 I 
Magre 70130 I 
Pa~ada sense eell 1.48/1,51 
Bacó sense ~ell 1,33/1,36 
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Catalunya pot entrar en 
els ajuts pel Filomena 
El Govern central recorda a la Generalitat que és a temps de 
sol·licitar zona catastròfica li Moncloa no ha rebut la petició 

I LLEIDA I El Govern central ha 
recordat al de la Generalitat 
que es manté oberta la possi
bilitat d'incloure nous territo
ris com a zona afectada greu
ment per una emergència de 
protecció civil - antiga zona 
catastròfica-, aHudint que des 
de l'Executiu català no s'ha 
presentat cap sol-licitud. Així 
li ho va fer saber la delegada 
del Govern espanyol a Catalu
nya, Teresa Cunillera, en una 
carta remesa a la consellera 
portaveu, Meritxell Budó. La 
missiva s'havia enviat hores 
abans que el titular de Treball, 
Ramon Tremosa, es queixés a 
Lleida que Moncloa havia de
clarat la zona catastròfica en 
vuit comunitats autònomes, 
obviant els territoris catalans 
afectats, com les Garrigues, 
l'Urgell i el Segrià, una queixa 
recolzada per Unió de Pagesos. 

Oliveres afectades pel pes de les intenses nevades. 

En concret, Cunillera de
mana a Budó que informi dels 
danys del temporal Filomena 
per conèixer si compleix els 
requisits de la zona catastròfi
ca. Indica que si la Generalitat 
creu que pot aprofitar aquesta 
ampliació li enviï la informació 
tan aviat com sigui possible. 

Per la seua part, el ministre 
d'Agricultura, Luis Planas, va 
defensar a la Cadena Ser que 
els danys que ha provocat el 
temporal Filomena a Catalu
nya "estan coberts molt àm
pliament si no totalment per 

COMERÇ ESTADÍSTICA 

RESPOSTA A UP 

El ministre Pla nas diu que 
els danys a l'agricultura 
estan coberts per les 
assegurances 

l'assegurança agrària". Va re
butjar així la petició feta per 
Unió de Pagesos d'incloure 
Catalunya en les 40nes afec
tades greument pel temporal 
de neu: "Si els danys són ex
clusivament els que hi ha a 
l'agricultura i la ramaderia, 
estan coberts per l'asseguran
ça agrària", va dir. En cas que 

Les exportacions .. 
lleidatanes creixen 
un 8,5% al novembre 
1 LLEIDA I Les exportacions de 
les empreses lleidatanes van 
créixer un 8,5% el mes de no
vembre passat en comparació 
amb el mateix mes del 2019, 
fins a assolir els 184,4 mili
ons d'euros, segons les dades 
publicades ahlr pel ministeri 
d'Indústria. Les xifres amb 
prou feines aconsegueixen 
consolidar la tendència a la 
millora de les exportacions 
en el conjunt de l'any, que tan
quen els onze primers mesos 
del2020 en els 1.982,9 mili
ons d'euros, la qual cosa su
posa un ascens d'un 1 per cent 
en comparació amb el mateix 
període del 2019. 

Per la seua part, les impor
tacions al novembre van aug
mentar un 14 per cent, fins 
als 95,7 milions d'euros i en 

els onze primers mesos del 
2020 ho van fer un 2,7 per 
cent, fins a sumar 995,4 mili
ons d'euros. 

En el conjunt de Catalu
nya, les exportacions van 
créixer un 5,5 per cent, fins 
als 5.582,4 milions d 'euros. 
En l'acumúlat dels mesos de 
gener a novembre, les empre
ses catalanes van exportar 
per valor de 60.506,2 mili
ons d'euros, un 11,6 per cent 
menys. 

A Espanya, el novembre va 
tancar amb una caiguda de 
1'1,3% en les exportacions, 
amb 24.730,7 M€, i un acu
mulat de 238.413,7 milions, 
un 10,9 per cent menys que 
en els onze primers mesos de 
l'any 2019, segons les xifres 
del ministeri d'Indústria. 

no ho estiguin, va afirmar que 
el Govern espanyol estudia
rà la situació. El ministre va 
recordar que la primera esti
mació d'Agroseguro situa les 
indemnitzacions pel Filomena 
a l'Estat espanyol en entre 60 
i 80 milions d'euros. Arran de 
les paraules del ministre Pla
nas, Unió de Pagesos va insis
tir a reclamar a Moncloa "un 
tracte just per a l'agricultura i 
que corregeixi l'acord del Con
sell de Ministres per incloure 
Catalunya com a zona catas
tròfica". UP inclou -entre les 
comarques amb greus danys 
el Pla d'Urgell, la Noguera i el 
Pallars Jussà. 

COMBUSTIBLES 

El preu dels. 
carburants 
puja a nivells 
pre-Covid 
1 MADRID I El preu dels carbu-
rants ha prosseguit aquesta 
setmana amb la tendència· 
alcista iniciada a comença
ments de novembre, encade
nant la vuitena pujada conse
cutiva i situant-se ja a nivells 
de març, quan va començar 
a caure en ple confinament 
per la crisi sanitària del Co
vid-19. En concret, el preu 
mitjà del litre de gasolina ha 
pujat un 1,33% aquesta set
mana respecte a la dada an
terior, sumant així la vuitena 
alça consecutiva per situar-se 
en els 1,215 euros, segons da
des del Butlletí Petroler de 
la Unió Europea. Per la seua 
part, el preu del gasoil s'ha 
encarit un 1,29%, també en 
la vuitena pujada consecu
tiva, per elevar-se fins als 
1,099 euros el litre. 
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