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Aposta en el camp per
la investigació
❘ BARCELONA ❘ El Partenariat Eu-

ropeu d’Innovació enAgricultura Sostenible (EIP), una eina de la UE destinada a fomentar la innovació al sector
agrícola, compta amb un total de 79.000 milions d’euros
per al períodel 2014-2020.
Així ho va explicar ahir el
conseller Josep Maria Pelegrí, que va defensar l’aposta
investigadora.

Alier presenta un ERO que preveu
el comiat de fins a tota la plantilla
Encara que la previsió és mantenir entre el 40 i el 50% de l’ocupació si aconsegueix
l’inversor que busca || Empresa i treballadors comencen a negociar avui
SEGRE

El comitè, a
l’espera d’un pla
de viabilitat per
a la fàbrica

Comercialització
d’oví al Jussà
❘ LLEIDA ❘ La conselleria d’Agricultura ha impulsat la comercialització de la carn d’oví i
cabrum després de visitar zones de Sant Esteve de la Sarga, va informar ahir.

França i una firma xinesa
per rescatar Peugeot
❘ PARÍS ❘ El grup automobilístic francès PSA ha comunicat
de manera oficial l’entrada en
el seu capital del seu soci xinès Dongfeng i de l’Estat francès, que a través d’una ampliació de capital passaran a tenir cada un un 14%, en igualtat de condicions amb l’accionista històric, la família
Peugeot.

Destrucció d’ocupació
juvenil amb la reforma
❘ BARCELONA ❘ Un informe d’Avalot-Joves d’UGT Catalunya
estableix que s’han destruït
14.600 llocs de treball de joves de 16 a 24 anys, que representen un 9,17% de l’ocupació juvenil, des que la reforma laboral va entrar en vigor, fa dos anys.

Una de les protestes protagonitzades per la plantilla a Rosselló.

❘ ROSSELLÓ ❘ La direcció de la papereraAlier de Rosselló ha presentat un expedient de regulació
d’ocupació (ERO) que planteja
la possibilitat de l’acomiadament
de tota la plantilla, composta per
140 treballadors.Tanmateix, el
nombre de possibles acomiadaments és en funció que la companyia pugui aconseguir l’inversor anhelat per a la fàbrica. Si no
fos així, els acomiadaments podrien situar-se entre un 40 i un
50% de la plantilla, segons va

apuntar ahir des del comitè d’empresa Josep Maria Bonilla. Les
parts estan convocades avui a la
primera reunió per negociar
l’ERO, de manera que comença
unes trobades que tenen un termini màxim legal d’un mes per
assolir un possible acord.
“En aquests moments no tenim res concret, no sabem quin
seria l’organigrama de l’empresa, amb quanta gent es volen
quedar, a quants podrien oferir
una prejubilació i el nombre de

possibles comiats”, va afirmar.
En aquest moment, la plantilla
ja és immersa en un altre ERO,
però en aquest cas és de suspensió de contractes o de reducció
de jornada, segons els casos. De
fet, en aquests moments continuen anant diàriament a treballar al voltant d’unes 120 persones, encara que només unes hores, que depenen en cada cas de
quin és el percentatge de reducció de jornada que tenen en l’actualitat.

■ El comitè d’empresa reclama que la direcció
d’Alier presenti un pla de
viabilitat que permeti confiar en el futur de la paperera.
El gran problema de la
fàbrica ha vingut del canvi de regulació elèctric i
del final de les condicions
avantatjoses per a les plantes de cogeneració, que ha
situat en números rojos
l’empresa. “Sembla que
érem més una empresa
energètica que paperera i
els resultats venien de la
cogeneració”, explica Bonilla.
De fet, segons va apuntar, la companyia espera
poder paralitzar la planta
de cogeneració que té
quan sigui possible.
En el pla es preveu la
posada en marxa d’una
caldera que seria alimentada amb gas i permetria
la generació de vapor d’aigua, un projecte que necessitaria entre un mes i
un mes i mig.

XAVIER SANTESMASSES

EMPRESES PROJECTES

Semillas Fitó treballarà ja
al setembre en el seu
macrocentre d’Anglesola
Amb una inversió de sis milions d’euros
XAVIER SANTESMASSES

❘ ANGLESOLA ❘ Semillas Fitó de Bellpuig, dedicada a la investigació
i a la venda de llavors, tindrà finalitzades al juny les obres de
la primera fase del seu macrocentre de llavors a la històrica
finca de les Cases de Barbens,
construïda al segle XII pels monjos cistercencs.
L’activitat en el nou centre
d’emmagatzemament i processat de llavors no començarà fins
al mes de setembre.
La primera fase, que disposa
d’una superfície construïda de
27.083 metres quadrats, s’haurà
aixecat en temps rècord si tenim
en compte que les obres de construcció van començar al novembre.

Segons va explicar ahir la tècnica María Eugenia Caudevilla,
“les obres corresponents a la primera fase del projecte preveuen
la construcció de quatre grans
naus i un magatzem de maquinària”. El cost d’aquesta actuació, que duen a terme empreses de la zona, ascendeix a 6 milions d’euros.
En la segona fase, que s’executarà segons les necessitats de
l’empresa, es preveu construir
21.295 metres quadrats més en
què invertirà uns altres 4 milions.
Semillas Fitó projecta convertirAnglesola en el seu gran magatzem, des d’on distribuirà la
seua producció a tot el món.Actualment, les naus estan repartides per diversos països.

L’alcaldessa d’Anglesola, Rosa Maria Mora, i la tècnica de Semillas Fitó, María Eugenia Caudevilla.

Caudevilla va explicar que “el
principal objectiu del centre és
donar resposta a l’exportació ja
que l’empresa està creixent molt
a països com França i Itàlia”.
Així mateix, va afegir que “el
centre permetrà concentrar les
llavors en un únic espai per op-

timitzar recursos” alhora que
servirà per consolidar els llocs
de treball que Semillas Fitó té
actualment a Lleida, que són 130
(69 a Bellpuig i 61 aAnglesola).
A ple rendiment, “des d’Anglesola es repartiran cada any
500.000 quilos de llavors d’al-

fals i 500.000 sacs de 50.000 llavors cada un de panís, entre altres de cultius extensius”. L’alcaldessa d’Anglesola, Rosa M.
Mora, va destacar que “inversions com aquesta són molt beneficioses perquè permeten crear
nous llocs de treball”.

