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08COMARQUES

ElCondesdelPallars
nopagaelsempleats
LaUGTdenuncia l’empresa que gestiona l’hotel de Rialp

REDACCIÓ.RIALP

LaFederaciódeComerç,Hosta-
leria i Turisme de la UGT-Terres
deLleidahapresentat davant la
Inspecció deTreball i Seguretat
Social de Lleida una denuncia
contra l’empresa ItsmoConnect
SL, que gestiona l’Hotel Con-
desdelPallarsdeRialp,per l’im-
pagament de les darreres men-
sualitatsals treballadors i treba-
lladors d’aquest complex
hoteler.

Concretament, l’empresadeu
els salaris corresponents a la
meitat de juliol, agost i un dia
de setembre a la totalitat de la
plantilla (formada actualment
per 17 treballadors).

Abans de recórrer a aquesta
mesura -la denúncia es va pre-
sentar el passat dia 1 d’octubre-
els representants dels treballa-
dors ja havien reclamat a l’em-
presaenrepetidesocasions,ver-
balment i per escrit, que execu-
tés aquests pagaments.

Cal recordarque l’acordentre

empresa i treballadors arran de
l’ExpedientdeRegulaciód’Ocu-
pació (ERO) presentat a princi-
pisd’aquestanyestableixelpac-
te demantenir l’actual plantilla,
pagar les mensualitats endar-
rerides i complir amb els termi-
nis de pagament dels salaris, a
més a més de mantenir obert el
centre hoteler. Aquest ERO su-

Pendent les darreres
mensualitats

El concret, els sous de la
meitat de juliol, agost i
un dia de setembre

Un dels punts de
l’acord sobre l’ERO
El sindicat critica que
l’empresa gestora
incompleix el pacte

REDACCIÓ. LES BORGES BLANQUES

Vuit localsbuitsdelcascanticde
les Borges Blanques es posa-
ran a disposició del públic dis-
sabte amb l’objectiu de captar
possibles emprenedors que hi
vulguin instal·lar un negoci. Ar-
tistes, emprenedors, dissenya-
dors i empresaris exposaran els
seus productes als aparadors
d’aquests immoblessotael lema

Aixequem les persianes. El regi-
dor de Promoció Econòmica,
Jordi Ribalta, creu que aquesta
iniciativa “ajudarà a dinamitzar
el sector comercial del municipi
donant a conèixer el nucli antic
de les Borges, un lloc idoni per
muntar-hi un negoci”. Les Bor-
ges és un dels 12 municipis ca-
talansqueparticipenen la cam-
panyadedinamitzacióde locals.

Els localsbuitsdeBorges,
aparadordenousnegocis
Per captar emprenedors que vulguin instal·lar-s’hi

Novadistincióperalvi
deL’OliveraCooperativa
REDACCIÓ.VALLBONA

L’Olivera Cooperativa ha obtin-
gut laMedallad’Oralspremis in-
ternacionals deViticultura Sos-
tenibledelBRITiéselprimerce-
ller espanyol en rebre lamenció.

Lesarmesdesetgeseran
protagonistesalsVilars
REDACCIÓ.ARBECA

Com es defensaven les forti-
ficacions en l’època antiga? Ho
podran saber els que visitin la
fortalesa dels Vilars d’Arbeca
aquest diumenge.

REDACCIÓ.BELLPUIG

Els Ajuntaments de Lleida i la
Seu d’Urgell i el Consell Comar-
cal del Pallars Sobirà han supri-
mit el programaMinutsMenuts,
un servei de guarderia puntual
per a nens menors de tres anys
fora de l’horari de les llars d’in-
fants, després que la Genera-
litat l’hagi deixat de subvencio-
nar per manca de dotació pres-

supostària.Aixíhoavançavaahir
Ràdio Lleida. Altres consistoris,
com Alcarràs i Bellpuig, assu-
meixenel cost i elmantenen. En
elcasd’Alcarràs,però,s’haredu-
ït el número de dies i hores de
serveipertald’adaptar-sea lasi-
tuació econòmica. El Departa-
ment deBenestar Social i Famí-
lia només ha subvencionat en-
guany4 mesos del servei.

‘MinutsMenuts’ perviu
aBellpuig iAlcarràs
Són els únicsmunicipis lleidatans que el mantenen

ACN / REDACCIÓ.TREMP /TÀRREGA

A través del projecteAl teu gust
aliments del Pallars Jussà, 4
ajuntaments i 19 restaurantsde
la comarca engeguen una cam-
panya gastronòmica per posar
en valor la cuina pallaresa tot
vinculant-la a les fires de besti-
ar que es feien. Amb la idea de
recuperar la cuina tradicional
que s’oferia als firandants, els

restaurants participants han
preparatdiferentsmenúsbasats
enproductesdeproximitat ique
rememoren una cuina de quali-
tat i contundent.

D’altra banda, el projecte
Gustum posa en marxa en el
marc de la Fira del Medi Ambi-
ent de Tàrrega una campanya
perpromoureel consumdepro-
ductes de proximitat.

Els restaurantsdel Jussàposenenvalor
lacuinapallaresavinculant-laa les fires
Les JornadesGastronòmiques del Bolet arrenquen en 9 establiments

Una cuinera pallaresa cuinant

MARTA LLUVICH (ACN)

L’AltUrgell ajudaa trobar feinaa21 joves
El programa Jovesper l’Ocupacióa l’AltUrgell introdueix a 21
jovesde lacomarcaenelmónlaboral.Elsadolescentshantro-
bat ocupació en empreses de la comarca en els àmbits de fo-
restal i de l’hosteleria.

FERRAN GARCÍA (ACN)

Mésde600 fotosa laWikiTakesMollerussa
La marató fotogràfica popular que es va fer a Mollerussa el
passat 21 de setembre ha donat com a fruit les 600 imatges
que s’han penjat a la Wikimedia Commons. L’edifici més fo-
tografiat va ser Cal Bosch (a la imatge).

@ANTONTAA

posael tancamentde l’hotel,que
forma part del grupMarvel, uns
quants mesos a l’any. Però, el
sindicat UGT va valorar posi-
tivament l’acordaconseguitamb
l’empresa atès que suposava
“salvar”els llocsdetreball ielpa-
gamentdelssousendarreritsai-
xícomelcompromísdepagar les
nòminesatemps;uncompromís
queara s’ha trencat, tal comde-
nuncia UGT-Terres de Lleida.

ANYS DE DIFICULTATS

L’empresa argumentava que
elsmotiuseconòmics i les cons-
tants pèrdues dineràries la van
obligar a presentar l’ERO i tan-
car l’hotel uns cinc mesos l’any
(entre gener i març i entre se-
tembre i desembre concreta-
ment). L’Hotel Condes del Pa-
llars arrossega, els darrers 5
anys,diferentsexpedientsdere-
gulació d’ocupació. Actualment
l’empresa que gestiona l’Hotel
CondesdelPallarsés ItsmoCon-
nets S.A.

Rosselló ja té
contenidors
d’oli de cuina
REDACCIÓ.ROSSELLÓ

L’AjuntamentdeRossellóha ins-
tal·latelsprimerscontenidorsde
recollida d’oli domèstic. De mo-
ment, s’han habilitat dos punts
de recollida i es farà arribar a
totes les cases del municipi un
embut de plàstic per facilitar la
recollida d’aquest producte.
L’objectiués facilitar iaproparel
reciclatge als ciutadans i evitar
el vessament d’oli de cuina pel
clavegueram.


