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La jornada va reunir 40 representants del sector a la Seu.

El turisme de l’Alt Urgell i la
Cerdanya demanamés promoció
❘ LA SEUD’URGELL ❘ Prop de 40 em-
preses del sector de l’ecoturis-
me de les comarques de l’Alt
Urgell i de la Cerdanya es van
reunir ahir a la Seu d’Urgell en
el marc de la primera edició de
les jornades Experiències Pi-
rineus. Una de les principals

conclusions va ser que falta
“promoció específica”, per la
qual cosa van demanar la
col·laboració de l’administra-
ció.A més, el sector va desta-
car el seu potencial per ajudar
a desestacionalitzar el turisme
de muntanya, informaC. Sans.

Tall de llumaMollerussa
de 8 hores el diumenge 3
❘ MOLLERUSSA ❘ L’ajuntament de
Mollerussa va informar ahir
que Endesa procedirà a la
desconnexió de l’antiga esta-
ció transformadora i la posa-
da en funcionament de la no-
va el pròxim diumenge dia 3
demaig, la qual cosa compor-
tarà un tall de llum entre les
7.00 i les 15.00 hores que
afectarà el 30 per cent dels
abonats del municipi. El tall
afectarà els usuaris de l’avin-
guda del Canal, el Grup Jau-
me d’Urgell, la carretera de
Miralcamp i els carrers Llo-
rençVilaró,MossènViladrich
i Pau Claris.

Torrefarrera fomenta la
contractació empresarial
❘ TORREFARRERA ❘ El consell co-
marcal del Segrià, l’ajunta-
ment deTorrefarrera i el Ser-
vei d’Ocupació de Catalunya
van organitzar ahir al CEI
Torrefarrera una sessió infor-
mativa sobre els Incentius a
la contractació per a empre-
ses, en la qual van participar
vint-i-dos persones entre em-
prenedors, tècnics de joven-
tut de consells comarcals, tèc-
nics municipals de promoció
econòmica i de recursos hu-
mans.

Binèfar ampliarà el seu
polígon industrial
❘ BINÈFAR ❘ L’ajuntament de Bi-
nèfar ha posat en marxa els
tràmits per disposar de 15,72
hectàrees de sòl per a l’am-
pliació del polígon indus-
trial El Sosal, ja que actual-
ment ja no es poden cobrir
les necessitats d’aquesta me-
na de sòl.

Imatge d’arxiu d’un dels trams de la N-240 entre Lleida i les Borges.
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❘ LLEIDA ❘ Els transportistes de Llei-
da podran continuar circulant
demoment pel tram de la N-240
de Lleida a Montblanc, ja que el
ministeri de Foment ha accep-
tat que la desviació del trànsit
pesant cap a l’autopistaAP-2,
amb la qual es buscava reduir la
seua sinistralitat en aquesta via
i en 15 més de la xarxa estatal
de carreteres, deixi de ser obli-
gatòria i es converteixi en vo-
luntària.Així ho va anunciar ahir
la Confederació Espanyola de
Transport de Mercaderies
(CETM), que va assegurar que
el departament d’Ana Pastor ha
acceptat mantenir les bonifica-
cions del 50% per als camioners
que sí que decideixin circular
per l’AP-2 com a alternativa a
la N-240. La desviació als cami-
ons per la carretara havia d’en-
trar en vigor aquest mes, però
finalment es retardarà fins que
Foment aclareixi definitivament
en quines carreteres s’acabi apli-
cant. Després de la fase pilot del
programa, segons la mateixa
CETM, s’analitzaran els seus re-
sultats i la necessitat de variar
els trams on s’aplica la mesura
o els descomptes que s’aplica-
ran.

Per la seua part, fonts de la
conselleria deTerritori i Soste-
nibilitat van considerar que la
mesura és positiva malgrat el seu
caràcter voluntari –el conseller
SantiVila ha defensat reiterada-
ment que la mesura entrarà en

Foment rectifica i no vetarà el pas
de camions per la carreteraN-240
El transport anuncia un pacte perquè la desviació per l’autopista sigui voluntària
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vigor aquest any i que serà obli-
gatòria, com a la N-II a Girona–,
i van destacar que en un futur
podria passar a ser permanent
si hi ha acceptació.Aquest nou
episodi de la negociació sobre la
N-240 arriba després de mesos
de noves demandes del territo-
ri perquè el Govern central ac-
cepti el desdoblament de la car-
retera entre Lleida i les Borges,
que solucionaria les reivindi-
cacions de transportistes i con-
ductors habituals de la via.

■ La secretària general de la
patronal dels transportistes
de Lleida, Sílvia Llobet, va
celebrar ahir l’acord assolit
entre Foment i la CETM, pe-
rò va dir que la Generalitat
podria aplicar igualment el
veto a Catalunya, ja que el
Govern té competències ple-

nes en trànsit i podria addu-
ir “raons de seguretat” per
vetar el pas dels camions per
la N-240, com ja fa a la N-II
a Girona. Llobet va lamen-
tar també que el sector en-
cara no s’ha reunit amb el
conseller deTerritori, Santi
Vila.

Lapatronal deLleidaexigiràa
Vilaque respecti la iniciativa
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Ferit el conductor d’un tractor després de xocar ambun camió a Linyola
❘ LINYOLA ❘ El conductor d’un trac-
tor va resultar ferit ahir a la tar-
da després de la col·lisió amb un
camió a la carretera entre Linyo-
la i Bellcaire d’Urgell. L’accident

va tenir lloc per causes desco-
negudes a les 17.28 hores al qui-
lòmetre 12 de la carretera LP-
3322. Com a conseqüència de
l’impacte entre els dos vehicles,

el tractor va acabar bolcat. El
conductor va patir una possible
fractura de fèmur i va ser eva-
cuat pel SEM.Al lloc hi van acu-
dir Bombers i Mossos.



La Trobada Empresarial 
al Pirineu vol crear clima 
optimista a l’economia
L’encontre reunirà 700 empresaris  
el 18 i 19 de juny a la Seu d’Urgell

FOTO: Ramon Gabriel / Els organitzadors de la Trobada van presentar ahir el programa de la propera edició

Els organitzadors de la Trobada 
Empresarial al Pirineu van pre-
sentar ahir a Lleida la 26 edició 
d’aquest fòrum, que es celebrarà 
a la Seu d’Urgell els dies 18 i 19 
de juny, i que enguany vol llançar 

“un missatge optimista i de crida 
a l’acció”, segons va afirmar el nou 
president de la Trobada, Vicenç 
Voltes.

La Trobada arrencarà amb el 
lema “Preparats per créixer!” i 
preveu reunir durant dos dies a la 
capital de l’Alt Urgell prop de 700 
empresaris, principalment llei-
datans i andorrans, per debatre i 
reflexionar sobre “creativitat, in-
novació, ètica, talent, motivació, 

internacionalització, diversifica-
ció, finançament i energia” entre 
molts altres altres temes, “per 
crear clima d’optimisme a l’eco-
nomia”, va destacar Voltes.

El nou president de la Trobada 
va manifestar que “tanquem una 
etapa, en la que hi ha hagut mol-
ta mortaldat d’empresaris però 
també molta supervivència”, i es 
va mostrar convençut de què “el 
nivell de desocupació i d’endeu-

tament tendiran a millorar”.
Un dels trets destacats de la 

Trobada d’enguany és l’augment 
de la participació femenina en les 
ponències, en concret una terce-
ra part dels ponents en aquesta 
edició seran dones.

El fet de què la Trobada es ce-
lebri en unes dates “post electo-
rals inmediates” (farà pocs dies 
que s’han celebrat les eleccions 
municipals), va fer que ahir els 
organitzadors de la Trobada no 
poguessin avançar encara quins 
càrrecs polítics inauguraran i 
clouran el encontre.

La Trobada s’obrirà el dijous 
dia 18 de juny amb la conferència 
“Empresa, talent i ètica”, a càrrec 
del filòsof, escriptor i pedagog Jo-
sé Antonio Marina.

Li seguirà una taula rodona 
amb experiències empresarials 
d’èxit amb clau lleidatana. Així, 
intervendran el fundador i pre-
sident de Rodi, Josep Esteve; el 
director general comercial de Da-
none Iberica, Jordi Miró; la cofun-
dadora de la firma Pastoret de la 
Segarra, Teresa Vallès; i l’adminis-
tradora del Grup Venso, Cristina 
Vendrell.

El dia serà tancat amb la con-
ferència “No límits” de l’empre-
nedor i esportista andorrà Albert 
Llovera.

La Trobada començarà el di-
vendres 19 de juny amb una 
taula rodona sobre perspectives 
econòmiques, li seguirà una taula 
rodona d’experiències empresa-
rials amb el president de Freixe-
net i president de la Cambra de 
Comerç d’Espanya, José Luis Bo-
net; el conseller delegat i propie-
tari del holding familiar La Farga i 
el vicepresident executiu d’Aber-
tis, Francisco Reynés.

A la tarda hi haurà una sessió 
sobre finançament, primer amb 
una conferència a càrrec de la 
consellera delegada de Bankinter, 
María Dolores Dancausa i des-
prés amb una taula rodona sobre 
alternatives al finançament tradi-
cional. Posteriorment tancarà la 
Trobada una tertúlia sobre el pa-
per estratègic de l’energia.
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Les polítiques europees 2014-
2020 de suport a l’emprenedo-
ria i a les micro, petites i mit-
janes empreses seran objecte 
d’anàlisi en la Jornada que se 
celebrarà el pròxim dimarts, 28 
d’abril, a la Incubadora d’Inno-
vació Agrometal·lúrgica (id’a) de 
Bell-lloc d’Urgell. La jornada tin-
drà com a plat fort la ponència 
del representant de la Comissió 
Europea a Catalunya i les Illes 

Balears, Ferran Tarradellas, que 
centrarà la seva intervenció en 
els ajuts que dóna la Unió Eu-
ropea als emprenedors i, en es-
pecial, a les Pimes que han es-
devingut un sector molt afectat 
per la crisi però que ha sabut, 
en molts casos, tirar endavant. 
La intervenció del representant 
de la CE serà el preàmbul de tres 
taules rodones sobre experièn-
cies d’empreses.

Bell-lloc acull una jornada 
dels ajuts als emprenedors

El conseller d’Agricultura, Josep 
Maria Pelegrí, va visitar ahir Aito-
na en el marc de la mostra “Gas-
trofruiturisme”, que va comptar 
amb l’assistència del cònsul del 
Japó, Hiroyuki Makiuchi. Pelegrí 
va dir que “un any més Japó i Ai-
tona es fusionen en un maridatge 
gastronòmic únic”.

Aitona i el Japó 
‘s’agermanen’ 
a través de la 
gastronomia
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TàRReGa ceLebRa 
eL pROpeR 5 de 
maig un col·loqui 
amb eLs 8 aLcaLda-
bLes, que està organitzat 
per Fòrum Femení  d’Opi-
nió i l’Agrupació d’Entitats 
de Tàrrega.

aLmaceLLes LLiu-
Re denuncia a La 
JunTa eLecTORaL 
que ciu ha publicat la 
revista Lo Vilot en període 
electoral. Almacelles Lliure 
afirma en un comunicar 
que s’ha publicat “per fer 
propaganda electoral del 
seu partit, pagada amb 
diners públics i en època 
pre-electoral, la qual cosa 
està prohibida per llei”.

La pLaTaFORma 
salvem mont-
Rebei ORGaniTza 
una caminada 
pOpuLaR Reivindi-
caTiva pel Congost de 
Mont-Rebei. La caminada 
començarà a les 9.30 hores 
des de Corçà.

endesa TaLLaRà La 
LLum aL 30% d’abO-
naTs de mOLLeRus-
sa eL 3 de maiG per 
connectar la nova estació 
de la zona de les piscines. 
El tall es realitzarà de 07.00 
hores a les 15.00 hores.

La xeRRada ‘pOnTs 
enTRe FamíLia i 
escOLa’ de La seu 
d’uRGeLL anirà a càrrec 
de l’arquitecta corporal, 
Núria Sumarroca.

TORReFaRReRa va 
ceLebRaR ahiR una 
JORnada inFORma-
Tiva sobre incentius a la 
contractació per empreses 
amb un total de 22 parti-
cipants.


