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El primer diari gratuït i independent de Lleida

Visita’ns també a:

6 DE FEBRER DEL 2014

Lleidaexportapropde
trentamilionsen joies

Els lleidatans aparquen gratis.... a Torrefarrera
La zona del polígon que toca a la rotonda de laN-230 s’ha convertit en un parquing per amolts
conductors de la ciutat de Lleida que no tenien on deixar el seu cotxe sense haver de pagar

BONDIA

p. 06

p. 06

PUBLICITAT

La joieria és ja el tercer grup de productes ambmés valor de la balança comercial lleidatana
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Després dels agroalimentaris i del paper, i amb destinació als Estats Units iMèxic, principalment
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REDACCIÓ. LLEIDA

Lleida s’ha convertit els darrers
anys en una potència exporta-
dora de productes de joieria, bi-
juteria i marroquineria, segons
reflexen les estadístiques de les
balances comercials. L’any pas-
sat, per exemple, el valor
d’aquests productes exportats
va fregar els 30milions d’euros,
col·locant-se així en la tercera
posició quant a famílies de pro-
ductes venuts a l’exterior, des-
présdels agroalimentaris i apo-
ca distància del paper i del car-
tró, iperdavantde lamaquinària

agrícola, sector en que Lleida
és també una potència i centre
d’un important clúster. L’any
2008 es van exportar des de
Lleida productes de joieria per
valorde12milionsd’euros,xifra
que va pujar a 19 milions el
2009.Però apartir del 2010els
valorsassolits japassendels25
milions sempre, amb una punta
de37milionsd’euros registrada
l’exercicide2012,segonsdades
de Comerç Exterior. L’especta-
cular tendència a l’alça s’ha fre-
nat una mica el 2013, amb 28
milions en joies exportades.

Resulta curiós constatar que
elspaïsosdestinatarisdelmajor
volum d’aquestes exportacions
sónMèxic (9,5milions l’anypas-
sat), els Estats Units (6,4 mili-
ons) i amb quantitats que pas-
sen del milió d’euros Perú, Co-
lòmbia, Corea del Sub i l’Aràbia
Saudita. Cal fer constar també
que és molt elevat el nombre
d’operacionsd’exportació,per la
qual cosa el seu valor unitari és
relativamentdiscret. I resultaen-
cara més curiós comprovar que
totesaquestesoperacions les fa
una única empresa de Lleida.

Lleidaexportapropde30
milionsd’eurosen joieria
S’ha convertit en el tercer productemés important de la balança comercial

TOUSTÉ LA SEU FISCAL
A LLEIDADESDEL 1982

Tous, la multinacional catala-
na de la joieria, té la seu fiscal
a Lleida des que el 1982 va
obrir l’establimentdelcarrerdel
Carme, el primer obert fora de
la seva ciutat d’orígen, Man-
resa. Això significa que bona
part dels impostos que paga
Tous passen per la delegació
d’Hisenda,encaraquenoesté
constànciaqueTousestiguire-
lacionada amb les exportaci-
ons de joies des de Lleida.

Acordentre
Lleida.neti
laRepública
Dominicana
Comunicacions segures

REDACCIÓ. LLEIDA

L’operadora de telecomunicaci-
ons Lleida.net, empresa pione-
ra en les comunicacions elec-
tròniquescertificades,ha firmat
un acord amb el Consell Nacio-
nal per a les Comunitats a l’Ex-
terior per usar els missatges
electrònics certificats,SMScer-
tificats i e-mail certificats en les
comunicacions entre la institu-
ció ielcol·lectiudominicàquere-
sideix a l’exterior.

Lleida.net va presentar a la
passadaediciódelMobileWorld
Congress diverses novetats en
aquest àmbit: una solució que
amplia les possibilitats de con-
tractació sense paper i amb va-
lor legal;unaAppd’autenticació
dedocumentsper fercomprova-
cions in situ i una altra App per
obtenir fotosambvalor legalque
serveixin per certificar situaci-
onsquotidianes,denúnciesore-
clamacions i contratemps.

Volenque lagestióde
l’aigua tornia laPaeria
REDACCIÓ. LLEIDA

L’Assemblea en Defensa dels
Serveis Públics de Lleida ha de-
manat a la Paeria que convoqui
una consulta perquè les llei-
datanes i els lleidatans puguin
decidir si el serveid’abastament
d’aigua ha de seguir en règim
d’externalització o bé s’ha de
gestionar per part de la Paeria.

Tapísper la igualtat al Casal de laDona
Unavintenadedonesde l’Espai deLaborsdelCasal de laDo-
na confeccionaun tapís per la igualtat degènere quees pen-
jarà el dia 8 de març a la Seu Vella amb motiu de la comme-
moració del Dia Internacional de les Dones.

PAERIA

Ladiversitat gastronomiadelporc aPorcpassió
Porcpassióarribaa lasevaterceraedició.Desdedissabtepas-
sat fins al 2 de març 36 establiments d’hostaleria de les co-
marques de Lleida oferiran plants, tapes, entrepans i menús
amb els productes del porc com a protagonistes.

PAERIA

REDACCIÓ.TORREFARRERA

Desenes de veïns de Lleida han
convertit l’esplanadade lagaso-
linera i del parador24Horesdel
polígon de Torrefarrera en un
aparcament permanent per als
seuscotxes ievitar-seaixíelpar-
químetrede lacapital.Sónveïns
dezonescèntriques,quenodis-
posendeplaçad’aparcamentals
seusedificis iquenopodenovo-
len fer front al cost que suposa
deixar el cotxeaparcat al carrer.
Consideren que és un lloc més
segur que un descampat a prop
de qualsevol dels barris de Llei-
da, perquè hi ha establiments
oberts les24hores isovint ipas-
sen patrulles delsMossos d’Es-
quadra.Amés,estàapeudecar-
retera, a tocar de la rotonda.

Un empleat d’un d’aquests
establiments va comentar al
BonDia que havia observat
aquest fenòmen i que algun cli-
ent li havia comentat quees fia-
va més de deixar el cotxe allà
perquè hi havia establiments

oberts i sabia que de nit hi pas-
saven els Mossos sempre algu-
navegada,peròquearael feno-
men va de baixa, assegura, per-
què l’autobús urbà ja no hi
arriba, es queda a Gualda.

Efectivament, la Línia 8 (Ba-
làfia-Clot-Centre) només hi pa-
ra els diumenges ambmotiu del
mercat. L’autobús servia als ve-
ïns de Lleida per anar a recollir
elcotxeoperbaixaraLleidades-
prés d’aparcar-lo, amb la qual
cosa deixar-lo allí una setmana
per exemple sortia pel preu de
dos bitllets d’autobús.

A les xarxes socials hi ha
queixes per la supressió
d’aquesta líniaquearribava fins
al polígon de Torrefarrera (des
de la retallada en el servei de la
passada primavera). Ara
aquests conductors agafen la
línia 101 de l’ATM (Lleida-Alfar-
ràs) que sí que fa el recorregut
diari amb parada al polígon pe-
ròambméspoques freqüències
que l’autobús urbà de Lleida.

VeïnsdeLleidadeixen
el cotxeaTorrefarrera
fugintdel parquímetre
A l’esplanada del polígon que toca a la rotonda

Nit i dia aquesta zona del polígon està plena de cotxes, molts de Lleida
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Logronyoprennotade la
GuàrdiaUrbanadeLleida
REDACCIÓ. LLEIDA

Una delegació de l’ajuntament
deLogronyovavisitarahir laca-
serna de la Guàrdia Urbana de
Lleida, dotada amb les últimes
tecnologies en matèria de se-
guretat. Els visitants s’han inte-
ressatper lacoordinacióexistent
entre els diversos cossos de se-
guretat de la ciutat.

Unhomede64anys,el
primermortper lagripA
REDACCIÓ. LLEIDA

Unhomede64anysvamorirdi-
vendres passat a l’UCI de l’hos-
pital Arnau deVilanova a causa
de lagripA.LaconselleriadeSa-
lutva informarquenos’haviava-
cunatcontra lagrip ieraunaper-
sona “amb una patologia cròni-
ca prèvia”. Es tracta de la
primeramort registradaa lapro-
vínciaper lagripAaquesthivern.


