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Felip Puig va presidir ahir un acte d’entrega de premis a estudiants a la Universitat de Lleida.

AMADO FORROLLA

A. BATLLE
❘ LLEIDA ❘ El conseller d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, Felip Puig, va portar
ahir a terme una intensa jorna-
da de visites institucionals per
diverses empreses de Lleida, du-
rant la qual va aprofitar per ofe-
rir la seua opinió sobre la situ-
ació del teixit industrial del ter-
ritori, marcada, entre altres, per
les crisis de Copirineo i d’Alier
(vegeu la informació adjunta) o
el relleu industrial de l’antiga
Tradema de Solsona, clausura-
da el gener passat.

En el cas de la làctia de la Po-
bla de Segur, ja en procés de li-
quidació, el conseller va ser clar
a l’assegurar que es tracta d’“un
cas que s’ha estudiat des de tots
els punts de vista, en el qual la
gestió no ha sigut del tot afor-
tunada” i la situació del qual
“difícilment” no s’hauria encar-
rilat amb un crèdit, ja que el
“passiu creat (7,3 milions d’eu-
ros) ja era molt difícil d’aixe-
car”. Segons Puig, Copirineo
“no era viable” sense una rees-
tructuració prèvia i va justificar
que l’empresa no rebés els ajuts
que assegura haver sol·licitat al

departament d’Agricultura du-
rant anys. “La Generalitat aju-
da totes les empreses que tenen
un projecte de futur i de viabi-
litat. El que no es pot fer amb
els diners del contribuent és en-
terrar-los en un pou perquè des-

Puig: “Copirineo era inviable i el
relleu de Tradema segueix encallat”
El conseller d’Empresa i Ocupació afirma que la Generalitat ajuda les empreses
“amb projecte de futur” || Carrega contra la reforma energètica de l’Estat
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El Govern prohibeix els setrills
emplenables en hostaleria.
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Creixen un 42% les sol·licituds
d’ajuts per a joves agricultors.
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■ El conseller d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat, Fe-
lip Puig, va tancar ahir la jor-
nada de visites institucionals a
Lleida amb una reunió d’uns
45 minuts amb els treballadors
d’Alier de Rosselló, que justa-
ment ahir van iniciar les mo-
bilitzacions per protestar con-
tra l’anunci de la firma de plan-
tejar un expedient de regula-
ció d’ocupació temporal de ca-
ràcter rotatiu per als 140 tre-
balladors i tancar la filial Cel-
sum i les històriques oficines
de Barcelona.

Segons JosepMaria Bonilla,
portaveu del comitè d’empre-
sa, Puig es va oferir a la plan-
tilla “per fer de mediador” en-
tre la direcció i els treballadors
i van acordar mantenir el con-
tacte per“minimitzar” els efec-
tes que la crisi de la històrica
paperera travessa. Segons Bo-
nilla, Puig es va fer càrrec que
la crisi d’Alier és un “assump-
te de poble”.

El conseller també es va re-
unir amb l’alcalde de Rosselló,
JosepAbad, que li va exposar
la gravetat de la situació.

El conseller, obert a ferde
mediadorentreAlier i laplantilla

Treballadors d’Alier, concentrats ahir davant la seu de la firma.

prés es perdin llocs de treball
igualment”. Puig va explicar,
a més, que ni la gestió de la làc-
tia ni els seus propietaris no van
facilitar les gestions del Govern
en aquest cas.

El titular d’Empresa i Ocupa-
ció també va recordar que les
empreses encara es veuen afec-
tades per la reestructuració del
sistema financer, la qual cosa en
dificulta l’accés al crèdit i al seu
“normal funcionament”, però
va insistir que els problemes es-
tructurals, com els de Copiri-
neo, no només se solucionen

amb una injecció de capital. En
aquest sentit, Puig va recordar
els casos d’Alstom, Panrico i
Nissan, en els quals s’exigeixen
“sacrificis a tots”.

Pel que fa a l’antigaTradema,
Puig va assegurar que el projec-
te industrial que l’ha de subs-
tituir ja està definit, “però que
continua havent de desencallar-
se la confirmació i la contracta-
ció del finançament” del pro-
jecte, un procés “que està sent
més llarg del que ens pensà-
vem”.

D’altra banda, Puig va criti-

car la reforma energètica que
impulsa el Govern central, ja
que “posa en perill bona part
de la indústria que confiava en
la cogeneració elèctrica com a
mecanisme d’eficiència i estal-
vi dels seus processos produc-
tius”.

SALVADOR MIRET/ACN

La lluita contra el ‘foc
bacterià’ esmantindrà
❘ LLEIDA ❘ El departament
d’Agricultura de la Generali-
tat va assegurar ahir queman-
tindrà la lluita contra el foc
bacterià i que continuarà ba-
sant-se en la prospecció i
l’eradicació de la plaga. La
conselleria va fer balanç de
la campanya antiplagues del
2013 i va ressaltar la dificul-
tat experimentada aquest any
davant de la multiplicació de
focus a Lleida i Girona.

La borsa torna al vermell
i perd els 9.700 punts
❘MADRID ❘L’Íbex-35 va cedir ahir
un 0,13% al tancament de la
sessió i va completar la set-
mana amb tres jornades en
roig, la qual cosa el va por-
tar a perdre els 9.700 enters.
El selectiu es va anotar un re-
trocés del 0,5% en la setma-
na. En la sessió d’ahir, el se-
lectiu va ser arrossegat per les
pèrdues de les constructores.

El 70%dels espanyols
cobrenmenys de 2.095 €
❘ MADRID ❘ El 70% dels espa-
nyols van guanyar menys de
2.095 euros bruts al mes el
2012,mentre que el 30% res-
tant va obtenir remuneraci-
ons superiors a aquesta xifra,
segons l’informe de salari que
elabora l’Institut Nacional
d’Estadística a partir de l’En-
questa de PoblacióActiva. Se-
gons aquestes dades, difoses
ahir, el salari mitjà es va situ-
ar el 2012 en 1.571 euros
bruts mensuals, uns 268 eu-
ros menys que el salari mit-
jà (1.838,9 euros al mes).

Acord a Panrico per
acomiadar 745 persones
❘ BARCELONA ❘ La primera fase de
la negociació de l’ERO a Pan-
rico va finalitzar dijous amb
un preacord entre la firma i
UGT que planteja l’acomia-
dament d’un màxim de 745
persones i una reducció sala-
rial del 18%, encara que
CCOO no va firmar el com-
promís. Els acomiadats rebran
indemnitzacions de 23 dies
per any treballat amb un mà-
xim de 14 mensualitats. La
planta de Santa Perpètua de
Mogoda és la més perjudica-
da, amb 159 afectats.

El 30%d’acomiadats,
després de la reforma
❘ BARCELONA ❘ CCOO de Catalu-
nya va denunciar ahir que el
30% dels acomiadaments re-
gistrats des de l’inici de la cri-
si s’han produït des de l’en-
trada en vigor de la reforma
laboral el febrer del 2012
(160.000 dels 655.000 llocs
de treball destruïts des del
2008).

Lanotícia, a

LleidaTV.

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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El Govern pressionarà per

minimitzar la penalització

a les empreses que van

invertir en cogeneració


