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I/atur puja en 869 persones a la 
demarcació al gener i la xifra de 
de'socupats se situa en 27.425 
rany de la pandèmia deixa 6.285 aturats més a les ~omarques 
de Lleida, un augment del29,73% respecte al gener del2020 
Lleida 
ACN 

L'atur va augmentar en 869 per
sones a la demarcació de Lleida al 
mes de gener. La pujada és d'un 
3,27% respecte al mes anterior i 
situa la xifra total de desocupats 
en 27.425 persones, segons les 
dades que va donar a conèixer 
aquest dimarts el Ministeri de 
Treball. A més, hi ha 6.285 atu
rats més que fa un any, és a dir, 
un augment del 29,73% en com
paració amb el gener del 2020. 
L'atur va créixer a Lleida en tots 
els sectors, encapçalat pels ser
veis, on s'ha incrementat en 675 
persones respecte al desembre. 
En la indústria, hi ha 71 aturats 
més, 52 en la construcció i 20 en 
l'agricultura. 

Del total de desocupats de la 
demarcació, 12.466 són homes i 
14.959 dones. D'aquests, 2.500 
tenen menys de 25 anys. Dels 
27.425 aturats registrats al gener 
a Lleida, 18.051 corresponen al 
sêctor serveis, 3.252 a l'agricultu
ra, 2.440 a la indústria, i 2.012 a la 
construcció, mentre que a 1.670 
no els consta una ocupació ante
rior. Quant al nombre d'afiliats a 
la Seguretat Social, la xifra total 
al gener de 2020 era de 18S.108 
persones, cosa que representa 
una caiguda de 1.799 (-0,96%) 

La Noguera ofereix 
formació a entitats 
i individuals sobre 
l ·'\-~e-- " d~s 
L'Àrea de Serveis Socials del 
Consell Comarcal de la Nogue
ra a través del Pla de Desenvo
IU"pament Comunitari va orga
nitzar un Curs de Xarxes Socials 
amb modalitat online i adreçat 
a totes les entitats i persones 
individuals de la comarca de la 
Noguera que volguessin apren
dre més sobre les xarxes socials 
com lnstagram, Facebook o 
Twitter. 

-

Dadesaturdelgener2021 de l'any passat puja un 
21,84%. 

TOTAL DIFER~NCIA 
ATURATS desembre -gener 

lleida 27.425 +869 (+3,27%) 

Catalunya 508.081 + 10.470(+2,10%) 

España 3.964.353 +76.216(+ 1,96%) 

HOMES 
ATURATS 

12.466 

229.446 

1.690.978 

DONES 
ATURADES 

14.959 

278.615 

Davant d'aquest 
escenari, el director 
general de Relacions 
Laborals del Departa-
ment de Treball, En
ric Vinaixa, va explicar 
que el Govern preveu 
que la destrucció de 
llocs de treball es man-

•••••••• tingui mentre durin les 
restriccions per frenar 

AGRICULTURA INdÚSTRIA CONSTRUCCIÓ SERVEIS 
SENSE OCUPACIÓ 

ANTERIOR 

la pandèmia, almenys 
fins "al llindar del primer 
trimestre". En roda de 
premsa, Vinaixa va dir 
que· caldrà anar seguint 
les dades a curt termini 
i "vigilant dia a dia" però 

3.252 (+20) 2.440 (+71) 2.012 (+52) 18.051 (+675) 1.670(+51) 

respecte al desembre. Respecte al 
gener del 2020, el nombre d'afili
ats disminueix en 2.58S (-1,38%), 
segons les dades del Ministeri. 

La contractació del mes de ge
ner s'ha incrementat un 9,71% a 
la demarcació en re lació amb el 
desembre. Concretament, s'han 
registrat 8.838 contractes, 782 
més que el mes anterior. Dels 
nous contractes, S.864 s'han fet al 
sector dels serveis; 1.431 a la in
dústria; 1.047 a l'agricultura, i 496 
a la construcció. Un tota l de 7.410 

Tremp participa 
a les 'Biblioteques 
amb DO' per 
apropar vi i cultura 
Si bé la situació sanitària actual 
obliga a replantejar activitats i 
adaptar-les a l'entorn virtual o 
reduir-ne al màxim l'aforament, 
l'Ajuntament de Tremp s'ha vol
gut sumar un any més, a través 
de la Biblioteca Pública Maria 
Barbal, al projecte "Bibliote
ques amb DO". Aquesta inicia
tiva vol acostar la cultura del vi 
a les biblioteques públiques de 
Catalunya. 

dels contractes que s'han efec
tuat han estat temporals i 1.428 
indefinits. En comparació amb el 
gener del 2020, la contractació 
cau a la demarcació de Lleida un 
19,2S%, amb 4.120 contractes 
menys que ara fa un any. 

A nivell de Catalunya, l'atur va 
pujar en 10.470 persones al ge
ner respecte al desembre i la xi
fra de desocupats es va situar en 
S08.081 persones. Aquesta xifra 
suposa un increment mensual 
del 2,1% i si es compara amb el 

mateix mes del 2020 l'atur aug
menta un 29,06%, concretament 
114.399 desocupats més. Ca
talunya va tancar el gener amb 
3.346.891 afiliats a la Seguretat 
Social, 36.770 menys que al de
sembre (-1,09%)'"¡ 72.7S9 menys 
que fa un any (-2,13%). Al conjunt 
de l'Estat, la xifra d'aturats s'acos
ta als quatre milions de persones 
(3.964.3S3 persones) i acumula 
76.216 persones més en atur que 
al desembre, un 1,96% més, i si 
es compara amb el mateix mes 

Llum verda a un projecte de 
prop de 50 hectàrees de 
plaques solars a Alcarràs 
La Generalitat ha donat llum ver-

. da a un projecte de 48,7 hectàre
es de plaques solars a Alcarràs, 
que abasta un conjunt de finques 
agrícoles a 6 quilòmetres al nord 
del sòl urbà del municipi. El parc 
se sumarà a S instal·lacions solars 
més i farà que la superfície total 
de plaques en aquesta zona si
gui d'unes 400 hectàrees. Léi Po
nència d'Energies Renovables ha 

emès informe favorable tot i que 
demana que s'estudiïn alternati
ves per minimitzar l'impacte ter
ritorial per a la línia d'evacuació i 
per això aposta per aprofitar in
fraestructures existents. També 
demana mantenir el model par
cel·lari per conservar els relleus 
de secà de la comarca. El parc 
solar tindria una potència de SO 
MWp i està promogut per Rabi-

que .la situació "a dia 
d'avui no ens fa pensar 

d'una alt ra manera". Catalunya 
va destruir al gener 36.770 llocs 
de treball respecte al desem
bre i 72.7S9 respecte fa un any. 
Vinaixa també ha admès estar 
"molt preocupat" per les dades 
de l'atur juvenil, que mostren un 
increment del 4S,4% interanual. 

Per la seva banda1 PIMEC va 
vincular ahir les males dades 
d'atur del mes de gener a la "de
mora" en l'arribada d'ajuts direc
tes i a la pèrdua progressiva de 
teixit productiu. 

largo Solar SL. 
El parc solar fotovoltaic que 

ha estat validat pel Govern es 
planteja sobre diferents parce
l·les del polígon S d'Alcarràs. La 
planta ocuparà una superfície de 
48,7 hectàrees i s'ubicarà en con
tinuïtat a cinc instal·lacions solars 
més, totes elles, de SO MWp, que 
han sol·licitat informe de viabili
tat. En total el parc solar sumarà 
amb tots els projectes previstos 
unes 400 hectàrees. Pel que fa a 
la viabilitat ambienta l, la propos
ta no acaba de definir el tanca
ment dels límits de la planta però 
deixa oberta la possibilitat de tan
cats independents. 

-_F 

cfarre
Resaltado
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Toda la información bursatil en dos minutos 

7.95qj90 

152,7 (1,96%) 

606,35 

13,42 (2,26%) 

13.835,16 

213,14 (1,56%) 

Cierre Var. % Var.% Rentab. 
día año divid. 

Mat'l'.;.w 
6.516,65 

50,23 (0,78%) 

PER 

waeJa•J1l•tt:w ,.;.¡51'•U1fW 
3.590,46 30.793,69 

59,61 (1,69%) 581,79 (1,93%) 

28.362,17 

271,12 (0,97%) 

Do Jon alor a med1a sesión. 

Cierre Var.% Var.% Rentab. PER 
día año divid. 

~~~~n~a~----~12~6~,5~00~~1~,12 ___ 8~,4~0 ____ 2~.7~8--~2~9,~17~ 
Acerinox 9,468 2.14 4,80 5,28 0,00 

IAG 1,696 5,34 ·5,28 38,9 0,00 

lberdrola 11,265 -0,09 ·2,34 3,12 18,51 
AC3 26,720 1,.:::95~__,-0:t.:,Oo.:::2 __ __;:;12::.c,5'-'4_ . __ _;:,24;:.:;,0:.::..6 lnditex 25,000 1,58 -3,99 3,52 0,00 
Aena 134,200 3,95 ·5,63 5,16 28,12 ~ln=d~~~~--~7,~43~0~--~0,~47~--6~,4~5__: ________ 91,18 
Alml~ll 11,250 -~0,<=:35::.___,3"',0:.=2 ____ 1"'-.7:..:6:....... __ :=:23"',2~0 lnm. Colonial 8,015 0,00 -0,12 2,5 7,40 
~Am~a=d~e~=-~--~54~.~~--~3,.24~ __ ·7~,8=9 ____ ::!.2,~14:.......~76.~ 
Arcelormlttal 18,218 -0,98 -4,37 0,83 0,00 

~M~a~~re~------~1,~56=2~--~1,=36 ___ ·~1,~95~--~9~,3~3 ____ ~7~,0~3 

B. Sabadell 0,383 7,14 8,05 7,84 5,60 
Meli~ 5, 700 3,45 ·0,35 3,21 0,00 

Merlln 7,985 0,88 2,63 6,26 10,07 
Bankla 1,444 2,67 -0,34 8,Dl 15,60 

Naturgy 21,340 ·0,14 12,55 4,78 15,26 
Bankinter 4,712 2,39 6,51 6,25 12,57 

~Ph~a~~~a~M~a~r ____ ~11~0~,5~00~-·~2.,~39~__;:;55~,6~3 __________ 1~39 BBVA 3,984 6,01 -1,26 6,53 97,49 
R.E.C. 15,745 -0.73 -4,61 6,24 12,38 

""Ca'-"ixa""ba='-nk,;__ ____ -'='2,""12~6 ____ ,:o3,c:.20~ 1,19 4,7 9,85 _ 
Cel/nex 49,170 -0,79 0,10 0,19 0,00_ Repsol 8,178 2,48 -0,87 11,2 o,oo 
Cie Automotive 22,200 1,28 1,81 2,79 13,44 _ Santander 2,537 4,96 -0,04 9,07 0,00 

Siemens 33,530 2,10 1,33 0,08 0,00 Enagas 18,230 -0,71 1,48 8,39 10,77 

Endesa 21,550 0,19 -3,58 6,62 43,38 =So=la::..:ria~-------=22::.c, 3:.=2c:.0_--"'3'"'-53~--=-5::.c,5=8--=--------=97,15 
Telefónica 3,606 0,59 11,12 11,09 0,00 Ferrovia! 20,900 3,62 -7,52 3,44 47,35 

Grífols 23,560 -0,38 -1,34 1,46 17,54 Viscofan 59,150 0,08 1,89 2,69 23,46 

MERCADO CONTINUO 

A. Dominguez 

Aedas 

Airbus 

fiirtificial 

Alan~ 

Amper 

AmRest 

Ape ram 

Applus Servites 

Ari ma 

Atresmedia 

Audax 

Azkoyen 

Bavi era 

Berkeley 

Biosearth 

Borges 

C. Alba 

CAF 

cash 
Catalana Occ. 

Cevasa 

Coca-Cola 

Cierre Var. % Var.% 
día año 

4,250 -2,07 -6,390 

20,750 -0,72 -1,660 

88,560 6,51 -2,010 

0,110 -1,57 -4,240 

13,250 1,92 -0,380 

0,200 4,03 2,620 

6,290 3,28 3,280 

34,970 0,00 2,400 

8,520 2,40 -5,540 

9,000 _::O:t..::,0-=..0 __ .::;,8,.:..:43:.::..0 

3,320 -0,54 15,210 

2,090 O, 72____?2!Q_ 
5,120 -0,39 2,810 

12,000 2,56 -14,890 

0,380 0:-.::,9.:..4 _ ::.o.3,.::::15c::.O 

1,340 ·::!.2,0'-'4 ___ -4"-',0"'10.:.. 

2,800 0,00 -2,780 

39,100 1,69 0,390 

37,750 0,67 -1,850 

0,740 1.10 -6,630 

29,200 2,46 0,170 

7,300 0,00 4,290 

41,350 5,48 4,420 

::c:Co:..::d.:;;er~e ____ --=..1,.:..34:..=0_ 0,45 ~ 

D. Felguera 0,890 -3,77 44,430 

Deoleo 0,260 3,42 1,580 

Dia 0,120 2,50 3,760 

Dominion ~- 3 920 3,56 4,390 

Ebre Foods 18,300 1,10 -3,380 

TESORO 

Edreams 

Elecnor 

E nc e 
Ert ros 

E~kaltel 

Ezentis 

Fa es 

FCC 

Fluid~ 

GAM 

Gestamp 

Grenergy 

Grifols B 

lberpapel 

Cierre Var. % Var.% 
día año 

3,900 ..:2:-.::,6:::..3 _ ·::.o.6,.:.:14c::.O 

10,650 5,45 -3,180 

3,330 0,63 -1,860 

2,160 0,93 0,230 

8,890 1,02 1,600 

0,400 1,27 

3,690 0,96 5,730 

9,400 5,D3 6,820 

20,400 0,74 -2,630 

1,300 3,59 14,040 

3,870 1,36 -1,880 

41,500 19,25 6,960 

14,500 -0,41 -5,970 

17,700 ...:0:!.:::.,0.:..0 _ ::2,2,9:..:1:.::.0 

lnm. del Sur 7,820 0,00 -1,370 

Lar Espafta 4,830 3,43 3,430 

Uberbank 0,210 3,88 -15,080 

Ubertas 7 1,340 -4,29 -4,290 

Ungotes 11,400 0,00 -5,790 

Legista 15,560 0,13 -1,890 

Mediaset 4,310 -1,96 1,130 

Miquel Costa 13,840 1.76 -5,980 

Montebalito 1,410 0,00 -4,050 

Naturhouse 1.7 40 1,75 12,260 

Neinor 11,000 0,18 0,920 

Nextil 0,500 1,22 -2,540 

Nicol Correa 4,910 2,29 0,200 

Oryzon 

Pesca nova 

Prim 

Prisa 

Prosegur 

Qua bit 

Rea lla 

ReigJofre 

Re no 

Renta 4 

Renta Corp. 

Rovi 

Sacyr 

San José 

Service PS 

Solarpack 

Cierne Var. % 
dí a 

Var.% 
año 

3,520 1,73 0,570 

0,560 3,10 41,250 

9,520 -0,83 -1,860 

0,990 O, 10 10,640 

2,370 0,59 -1,540 

0,370 4,38 6,490 

0,660 2,48 -2,650 

4,750 0,00 8,200 

1,040 1,36 11,710 

7,060 0,86 -0,280 

1,790 9,82 -12,680 

41,600 4,26 9,760 

1,870 2,07 -5,460 

4,270 0,00 -4,790 

1,110 -3,49 2,790 

23,700 8,72 -17,710 

Soltec 11,360 10,51 -13,940 

T. Reunidas 10,950 1,77 1,200 

Talgo 3,930 1,42 -4,960 

T -'-'u'-"b;;;,;ac~ex ___ ---"1''-'-46"-'0- -----=-2,38 6,860 

Tubes Reunides 0,230 -0,86 13,240 

Unicaja O,S90 3,60 -17,410 

Urbas 0,020 -4,04 7,340 

Vertice 360 3,950 0,77 2,070 

Vidrala 90,800 0,22 ·4,320 

~Ny~e=sa~----~0,:.::.01.::::0~---"'5'<=:33~. 25,400 _Vo~ce.:..n~to~----~1,~03~0-~0,~00,;..._~1~1.~71=.:..0 
OHL 0,580 7,38 -5,670 Zardoya Olis 5,690 -0,35 0,470 

EUR BOR ENERG A ldulare,¡ 

Dólares USA 1,202 
Ub~s esterlinas 0,881 

;o.;Le7t~-=s'-'a'-'3;-:Mc..;-eo:.ses=---------;.Q:'-:,58~0%:7- =Eo:.;.n;;=ia........,. _________ -O..:C':-':47:-=--9 r Petróleo Brent 
=le:::t~.=s:.:a'-'6;-;Mc..;-es=es=---------'-0:'-:, 5:-':-7;:9%:7- Eu riber 1 s emana -0,56 Gas Natural 

57,46 
2,907 
54,73 F~ncos Suizos 1,080 

Venes Japoneses 126,344 
Yuanes Chinos 7,760 
Forint Húngaros 355,409 
Dólares canadienses . 1,541 

METALES ldólires) 

Oro 1.857 800 

-0,511 :....:PI=at.:..a ------=2~9,"-'58=-5 

~~~~~~~~:~i~2M~::~~~~;;:s :::::::::::::::::::~~~:~~;~:;;= ~~~:~~;~=es -~~~ Crudo 
~Bo:':nC::os:-:a=-;3;-.:AA.¡.;=:os::......._------;-0;<;,5~0;:;1%;¡:.. Eurlbor 6 meses -0,528 
Bon os a S Mos -0,381% Eu riber 9 meses 
"'ob"'U;-=-ga'""c"'io"'ne""s""a 'o--10...-AII=-o-s --:-0:'-:,0~17.4%:7- I Euribor 12 meses 

Digues la teva!!! 
Ara tens l'oportunitat de compartir la teva opinió sobre algun tema d'actualitat 
de la ciutat i/o demarcació. Escriu-nos una carta al director. 

-.1 Eftriu el teu text mecanografiat 
"' Envia'ns-el a cartes@lamanyana.cat 
./ No oblidis facilitar-nos el nom complet i DNI 

FOTO: A. Cadanet (ACN) I Gonzalez va anunciar ahir la seva -decisió 

El pallarès Josep GonzaJ.ez deixa 
la presidència de PIMEC amb 
"orgull" per la feina de 30 anys 
El president de PIMEC, Josep 
Gonzalez, natural de Llimiana 
(Pallars Jussà), va anunciar ahir 
que deixa el càrrec amb caràcter 
"immediat i irremeiable" en una 
decisió "meditada" que pren 
abans de la finalització del man
dat, el 2022. En una roda de pre
msa després de la junta directi
va de la patronal, Gonzalez va dir 
que marxa "amb tranquil·litat" i 
"orgull" per la feina feta, i va 
destacar que "la continuïtat està 
garantida amb Antoni Cañete". 

L'encara president va defen
sarelllegat d'una entitat que ha 
treballat "sempre" per defensar 
i representar les empreses "sen
se altres objectius sectaris" -en 
al·lusió, sense citar-la, a la Cam
bra de Barcelona. "Nosaltres no 
hem fet política. D'altres en fan. 
No m'agradaria que passés a PI
MEC", va confessar. 

Gonzalez, que se~irà vincu
lat a la patronal com a president 
de la Fundació, va confirmar que 
les eleccions a l'entitat, on es 
presentarà Cañete, seran el 23 
de febrer. Si no hi ha cap més 
candidatura més enllà de la data 

• 

La decisió, 
"meditadà: 

té un caràcter 
"immediat" 

límit, el 12 de febrer, l'actual se
cretari general de l'ens assumirà 
la presidència directament. 

"Podem dir amb orgull que 
avui PIMEC és coneguda arreu 
d'Europa, i que som la gran pa
tronal de les pimes i els autò
noms", va remarcar. 

"Som una entitat respectada, 
admirada i desitjada per la se
va vocació d'estar al servei dels 
empresaris. Nosaltres no hem 
de fer política, sinó defensar els 
interessos de la petita i mitjana 
empresa", va dir. En el seu co
miat, Gonzalez també va lamen
tar que els governs (ni el català 
ni l'estatal) hagin estat a l'alçada 
de les circumstàncies en la crisi 
de la Covid-19. 

••• 

•en aquesta secció es pubtrcaran totes aquelles cartes que estiguin degudamenttdentificades I que stgUin d'interès general. No es publicaran cartes amb pseudònims o inicials. 
Els originals s'hauran de presentar mecanografiats I no superar les 30 li nies d'extensió. La tramesa de textos a aquesta secció Implica l'acceptació d'aquestes normes. LaiJañana 
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