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Veure les figures del tenis espanyol al
Màster de Lleida, del 19 al 22 d’aquest
mes, costarà entre 5 i 20 euros

Més de 800 famílies de Lleida ciutat
han deixat de percebre la Renda
Mínima d’Inserció en dos anys

Proposen una nota mínima
de català i castellà per
poder estudiar Magisteri
Degans || Un 5 a la
selectivitat d’aquestes
matèries i una prova
per als aspirants
procedents de FP

UdL || La Universitat
de Lleida reformarà
totes les titulacions i
ultima el projecte
per a Veterinària

Els degans de les facultats de
Ciències de l’Educació de Catalunya proposen exigir una
nota mínima en els exàmens
de selectivitat de català i castellà per als aspirants a cursar
Ciències de l’Educació. La pre-
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Alerta per la
possible arribada
de l’assassí
d’Alcàsser, Miguel
Ricart, a Lleida
Des de fa sis dies
deambula per Catalunya

tensió dels responsables de Magisteri no es va aprovar per les
reticències d’alguns rectors i es
debatrà el mes de gener.També hi ha discrepàncies sobre el
període de prova per als mestres.

Els Mossos d’Esquadra estan en
alerta davant de la possible arribada a Lleida de Miguel Ricart, l’únic condemnat pel triple assassinat d’Alcàsser, que
des de dijous passat vagabundeja arreu de Catalunya, primer a
Barcelona i fins ahir a Girona,
demanant ajuda als serveis socials.
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Treballadors i
veïns, als carrers
de Rosselló.

Balaguer plora la petita Desiré
L’Església Evangèlica Filadèlfia de Balaguer es va omplir ahir
amb motiu del funeral de Desiré Heredia Carbonell, la nena de
tres anys que va morir en l’incendi de diumenge a la nit a casa
seua, a la part més degradada de la ciutat.
COMARQUES ❘ 14

Els treballadors d’Alier de Rosselló temen
el tancament si no arriba un inversor
Plantilla i veïns es manifesten per defensar l’ocupació a la paperera
ECONOMIA ❘ 22

La contaminació a
Lleida s’ha duplicat
des de l’arribada
de la boira

Acusat d’agredir a
la panxa la seua
parella perquè
avortés a Vielha

La persistent boira que suporta el pla de Lleida des de dijous passat ve acompanyada
d’un augment de la contaminació.

Un jove de Vielha, Edison
G.C., va ser jutjat ahir acusat
de pegar a la que el 2011 era
la seua parella perquè avortés. Li demanen 9 mesos.
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El PP elimina els ajuts del Fogasa en
els acomiadaments de les pimes
p.

www.segre.com/economia

Mobilitzacions pels afectats per
l’IRPH a Lleida
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LABORAL CRISI

SECTOR LACTI

Els treballadors d’Alier temen el
tancament si no arriben inversors

Pelegrí alerta de
la desaparició
de les quotes

La direcció supedita el futur de l’empresa a l’entrada de nou capital || La plantilla
i veïns de Rosselló es manifesten per defensar els llocs de treball de la paperera
ITMAR FABREGAT

J. MARTÍNEZ

❘ ROSSELLÓ ❘ Unes 300 persones entre treballadors, familiars i veïns
de Rosselló i de municipis propers es van manifestar ahir pels
carrers de la localitat per exigir
la viabilitat de la paperera Alier, la direcció de la qual fa un
parell de setmanes va presentar
un expedient de regulació d’ocupació d’extinció per a 34 treballadors, 14 de les oficines a
Barcelona i la resta de la mateixa planta, i que se sumarà a
l’ERO de suspensió que la direcció de la paperera també té intenció de presentar davant dels
problemes financers que travessa la paperera.
Josep Maria Bonilla, secretari del comitè d’empresa d’Alier, va recordar que la direcció
de la paperera supedita el seu
futur a l’entrada d’un soci inversor o comprador que provocaria l’acomiadament del 50% dels
140 treballadors. Si no fructifiquessin les negociacions amb
l’esmentat inversor, es tancaria
definitivament la fàbrica, afirma.
Davant d’aquesta situació, Bonilla va reclamar a la direcció
que mentre durin les converses
amb aquest inversor no apliqui
l’ERO d’extinció dels 34 treballadors i que posi tots els treballadors dins de l’ERO de suspensió perquè cap no hagi d’anar a
l’atur. “Davant de la incertesa
és una tonteria que fiquin gent
al carrer sense saber què passarà”, va manifestar Bonilla.
Així mateix, els treballadors
reclamen a la famíliaAlier la possibilitat de negociar que un bon
nombre de treballadors es pugui
prejubilar així com que finalment les extincions siguin les
menys possibles.
El comitè d’empresa va acusar la direcció d’Alier d’haver
utilitzat les subvencions que rebia per la planta de cogeneració
per complementar els beneficis
de la paperera i, una vegada l’Estat ha reduït els ajuts, “s’ha vist
que la paperera era deficitària
i queden com a úniques solucions la venda o el tancament”.
Bonilla va voler reconèixer,
finalment, el suport rebut tant
des de l’ajuntament com dels veïns.
La notícia, a
Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

❘ BARCELONA ❘ El conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí,
va alertar ahir de l’impacte
que tindrà en el sector la desaparició de les quotes làcties
que, afirma, pot portar al tancament de petites i mitjanes
explotacions catalanes.A més,
assegura que pot comprometre el futur també de les més
grans davant d’altres països,
com Holanda o Dinamarca.
En l’actualitat, el departament
va recordar que hi ha 786 explotacions làcties a Catalunya.Així ho va explicar després de la reunió del consell
consultiu de política agrària
a Madrid.

El Govern anuncia 39
milions per a formació

La manifestació, al seu pas per la carretera N-230, tot just va interrompre el trànsit rodat.
J. MARTÍNEZ

❘ BARCELONA ❘ La conselleria
d’Empresa i Ocupació, a través del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), destinarà
més de 39,22 milions d’euros
el 2013 a la formació d’unes
100.000 persones –majoritàriament parats– en sectors
“clau per a l’economia catalana”.

El PSC, contra les
retallades en Agricultura
❘ LLEIDA ❘ El diputat del PSC per
Lleida al Parlament, Àngel
Ros, va defensar ahir les esmenes al pressupost del Govern i va dir que “el primer
sector de l’economia catalana, l’agrari, no pot veure retallat el pressupost en gairebé un 40 per cent, això no demostra ni capacitat de govern
ni visió de país”.

El cost per hora
treballada puja el 0,6%
Anna Borrero, de 12 anys, filla i néta de treballadors d’Alier, va llegir el comunicat final davant la paperera.

LES REACCIONS

Com veuen el futur d’Alier?

❘ MADRID ❘ El cost per hora treballada va augmentar un
0,6% en el tercer trimestre
respecte al mateix període del
2012, segons les dades provisionals de l’Índex de Cost Laboral Harmonitzat publicat
dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Brufau espera avenços de
Repsol amb l’Argentina
«L’empresa ha anat
deixant morir la
fàbrica. Si estem ferits
de mort, que sigui al
menys dramàtica
possible.»

«Dijous ens en anem
tots els treballadors al
carrer sense que ens
hagin donat més
explicacions per part
de l’empresa.»

«Estic segur que amb
unes petites
inversions, potser no
al 100%, la paperera
Alier arribaria a ser
viable.»

«Moltes famílies han
treballat tota la vida a
Alier. Si al final tanca
la paperera tindrà un
gran impacte a
Rosselló.»

J.M. BONILLA. ALIER

PERE CASANOVES. CELSUM

JOSEP ABAD. ALCALDE

JOSEP VIVES. VEÍ

❘ MADRID ❘ El president de Repsol, el lleidatàAntoni Brufau,
espera que en les pròximes
setmanes es produeixin
“avenços significatius” en les
converses entre la companyia
i les autoritats argentines sobre l’acord de la compensació per YPF.

