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Térmens estrena
un nou espai
de lleure per
als més petits
la pla~a situada al costat de
l'escola de Térmens aplega, des
d'aquesta setmana, un nou espai de lleure per als infants. la
nova zona d'esbarjo inclou un
pare de jocs, uns bancs en forma de blocs de trencaclosques
i un tancat de fusta que separa
l'espai de la via de circulació.
l'actuació ha tingut un cost de
6.096,98 euros.
Fins ara en aquesta pla~a
s'hi ubicaven uns aparells de
gimnas per a la gent gran, que
seran reubicats en un altre espai de la vila un cop finalitzin
els treballs de manteniment.

LaPoblafa
públic el pla de
dinamització
económica del
municipi
la Pobla de Segur donara a
coneixer el 6 d'abril el procés de redacció del Pla de
dinamització socioeconomica del municipi amb una
presentació pública i un taller participatiu. l'objectiu
és comptar amb un full de
ruta per als propers anys
consensuat amb els verns,
que parteixi de les necessitats deis diferents segments de població. Preveu
la participació de les persones que viuen i treballen al
municipi a través de diferents tallers i entrevistes.

Tremp inicia
els t9llers per a
professionals de
la restauració
Tremp va impartir dijous el primer deis tallers per a professionals de la restauració que
ha programat per a aquesta
primavera en el marc del programa Al teu gust, aliments del
Pallars. Es tracta d'una serie de
propostes tematiques per promaure la innovació i la introducció de productes de proximitat als establiments de la
comarca. El primer taller es va
centrar en les elaboracions inspirades en les cuines del món a
partir del productes Jocals.

Sami ofereix recol·locar una
trentena de treballadors i
indemnitzara tata la plantilla
Els empleats cobraran els diners que els correspon
i un complement addicional de 2.500 euros bruts
El tancament de
l'escorxador Sami de
Vallfogona de Balaguer
sera una realltat després
que dljous els treballadors
acceptessln, per unanlmltat,
el preacord slgnat ambla
dlrecció de !'empresa 1ahir
es ratifiqués.
Vallfogona de Balaguer
REDACCIÓ
l'acord final inclou una trentena de recoHocacions, així com
indemnitzacions d'entre 33 i 45
dies per any treballat i un complement de 2.500 euros per a
tots els treballadors, excepte els
treballadors que tenen més de 53
anys. En aquests casos concrets,
es creara un fons extraordinari
per continuar cobrint les seves
cotitzacions a la seguretat social
si no troben feina i que tinguin la
pensió assegurada.
l'escorxador de Vallfogona de
Balaguer també ofereix a la plantilla recoHocar onze persones
entre una fabrica de pinsos i algunes oficines, i una vintena més
en escorxadors de la Costa Brava
que té el Grupo Cañiguerai-Costa Brava Mediterranean Foods,
principal accionista de Sami. Des
de CCOO valoren que l'acord final
millora les condicions deis treballadors una vegada es va con-

FOTO: Prodeca 1 Els sindicats valoren "positivament" l'acord després de dies d'intenses negociacions
firmar que el tancament era inevitable i van assegurar que "ens
hagués agradat que !'empresa
hagués continuat oberta durant
molt temps perque és una pe~a
molt important pel territori".
El sindicat va considerar que
l'acord representa una "millora
substancial" respecte al que ofe-

ría inicialment la direcció de !'empresa. Per la seva banda, des del
sindicat UGT-FICA de les Terres
de lleida van \lalorar positivament l'acord assolit i van agrair
a !'empresa l'entesa "per aconseguir que els treballadors siguin
els menys perjudicats". Els acomiadaments es taran efectius el

proxim 11 d'abril i la fabrica quedara desmantellada a finals del
mes que ve.
Els sindicats confíen que un altre inversor del sector porcí compri l'escorxador de Vallfogona de
Balaguer ! torni l'activitat a la fabrica un cop es facin les obres de
modernització que necessita.

La plantilla de Cricursa
aprova adjudicar !'empresa
a la firma lleonesa Tvitec
la plantilla de Cricursa, especialitzada en la fabricació de vidres
corbats, va votar majoritariament a favor d'adjudicar la unitat productiva de la companyia,
en concurs de creditors després
de reconeixer un deute de 60
milions d'euros, a la !leonesa Tvitec, en detriment de l'oferta del
grup Brand Corner, segons va informar Radio Balaguer. En dues
assemblees celebrades ahir als

centres de treball de la Sentiu
de Sió (lleida) i Granollers (Barcelona), la majoria deis treballadors de Cricursa -un 74,35%van votar a favor de vendre
!'empresa a Tvitec, un deis
grans referents ~uropeus del
sector de la fabricació de vid re.
l'alcalde de la Sentiu, Josep Torresm va valorar de forma molt
positiva l'acord amb !'empresa
!leonesa Tvitec.

FOTO: Rldlo Bala¡uer 1Exterior de les instaJ.Iacions de Cricursa
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VOLEIBOL ~ Primera División

CICUSMO ~ Volta a Catalunya

Vernon gana y Almeida
asalta el primer puesto
La etapa salió de la Pobla de Segur
El británico Ethan Vernon
(Qulck-Step) logró la victoria
en el esprint de Vilanova i
la Geltrú, en la quinta etapa
de la Volta a catalunya, y
el portugués Joao Almelda
(UAE Team Emirates) le
arrebató el liderato de
la general al colombiano
Nairo Quintana ·en el último
esprlnt Intermedio.

FOTO: Balafia Volel 1 El equipo verde jugará la fase de ascenso

REDACCIÓN

El Rodi Balófia despide
la liga regular en casa
aspirando al campeonato

En la quinta etapa, la Vuelta a Catalunya vivía la que era la etapa
más larga de la 101ª edición con
206 kilómetros que llevaban los
corredores desde la Pobla de Segur hasta Vilanova y la Geltrú.
Tras dos etapas de alta montaña, la carrera ofrecía una jornada aparentemente más tranquila con sólo un puerto de tercera

El Rodi Balafia Volei Lleida despedirá la liga regular en el pabellón municipal Juanjo Garra hoy
a las 16.00 horas contra el CV
Tren de Soller. El equipo que dirige Carlos Oca afronta el partido
con los deberes hechos y la dasificación para la Fase de Aseenso a Superliga 2 bajo el brazo,
que se disputará los días 22, 23

Lleida
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categoría en su perfil. La Pobla
de Segur acogía una etapa de la
Volta por segunda edición consecutiva, mientras que Vilanova y la

Geltrú vivía la decimoctava llegada de su historia. Vernon se llevó
el triunfo final y Almeida aventaja
en un segundo a Quintana.

POUDEPORTIVO

La gimnasta
Ángela Mora
recibe una visita
municipal
Las autoridades municipales llevaron a cabo ayer una visita a los
entrenamientos de la mignasta
Angela Mora (FEDAC), que hizo
historia siendo la primera participante con Síndrome de Down en
un campeonato de España absoluto de gimnasia.
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y 24 de abril, aún con sede por
determinar, aunque Lleida se ha
postulado como candidata para
acogerla . Los leridanos afrontan,
por tanto, el partido sin presión
y con la posibilidad de despedir
la fase regular ante su afición y
quedando campeones de grupo. El técnico aseguró que 11lo
importante es acabar bien".
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El Girona arrolla
a Estudiantes y-el
Valencia supera al
Zaragoza (65-5~)

El Bar~a certifica el
liderato impulsado
por un Abrines de
récord (88-67)

Un Spar Girona intenso en detensa pero, sobre todo, desatado en ataque arrolló ayer al
Movistar Estudiar.~tes en la tercera eliminatoria de cuartos de
final de la Copa de la Reina (8941). El anfitrión Valencia también será semifinalista tras derrotar al Casademont Zaragoza
por 65-55.

El Bar~a certificó matemáticamente el primer puesto de la
primera fase de la Euroliga al
derrotar ayer en el Palau Blaugrana al Fenerbahce turco
(88-67) impulsado por Álex
Abrines, que con 6 triples (18
puntos) igualó su marca personal en la competición vigente
desde 2016.
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