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Demà
no hi ha diari
SEGRE, com és tradició a la premsa
catalana, no es publicarà demà,
festivitat de Divendres Sant, i tornarà
als quioscos dissabte vinent.

Alier de Rosselló presenta
concurs de creditors i un pla
per mantenir 70 empleats
37 milions de passiu i 43 d’actiu || Ahir va parar la producció a la paperera
al tallar-los el gas i preveu tirar endavant reduint a la meitat la plantilla
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Un policia
nacional de
Lleida, implicat
en una xarxa
de narcotràfic
Una banda que introduïa
droga des de Tarragona
La Policia Nacional investiga un
agent lleidatà per la seua presumpta implicació en una xarxa de tràfic d’estupefaents que
introduïa grans quantitats de droga des de Tarragona. Els agents
ja han portat a terme diversos
escorcolls en diferents ciutats catalanes i de la resta de l’Estat i
al tancament d’aquesta edició
l’operació continuava oberta.
Un dels pisos inspeccionats és a
la Bordeta.
LLEIDA ❘ 9

La Paeria envia les
primeres multes
de semàfors sense
incloure-hi fotografia
Afirma que la normativa
ho permet, encara que
podran veure-la en un web
LLEIDA ❘ 6

LLEURE

Veïns de trenta-sis
comunitats al·leguen
contra la disco de Cappont
LLEIDA ❘ 7

TRÀNSIT

Oberta la variant de Vilanova de la Barca sense pagar les expropiacions i sense ni un pam més de l’autovia a Balaguer ■ La variant
de Vilanova de la Barca va quedar ahir oberta al trànsit, encara que sense dissenys per completar aquest únic tram de l’autovia
entre Lleida i Balaguer. Unió de Pagesos va denunciar que la Generalitat, que ha executat l’obra, encara deu les expropiacions.
COMARQUES ❘ 10
EFE

La setmana de
calvari per al
Barça acaba
també sense
Copa del Rei
El conjunt
blaugrana va trobar
a faltar de nou
lideratge i idees i
pràcticament diu
adéu a tots els títols
de la temporada, la
pitjor en molts anys
ESPORTS ❘ 25-28

Les autoescoles de Lleida,
col·lapsades per falta
d’examinadors
COMARQUES ❘ 14
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Alier SA de Rosselló va anunciar ahir que ha presentat una sol·licitud de concurs de creditors després que fracassessin
les negociacions que un grup inversor mantenia amb la banca creditora de la paperera per aconseguir el control de la
companyia. La firma podrà reprendre l’activitat al restablir-se el subministrament d’energia que li va ser tallat dimarts.
EMPRESES CRISI

Alier de Rosselló presenta concurs de
creditors amb 37 milions de deute
La banca rebutja una quitança en el passiu de la paperera i els inversors es retiren
A. BATLLE

❘ LLEIDA ❘ La papereraAlier SA de
Rosselló va anunciar ahir que
el passat dia 9 va presentar al
jutjat mercantil número 5 de
Barcelona una sol·licitud de concurs de creditors voluntari –antiga suspensió de pagaments–
després que les negociacions que
un fons d’inversió estranger
mantenia amb la banca creditora per prendre el control de la
firma fracassessin. La falta
d’acord ha desencadenat que
Alier s’aculli a la tutela judicial per intentar mantenir l’activitat, ja que actualment té importants tensions de tresoreria.
Segons el director de l’empresa,Antonio Pinos, el concurs “ja
ha estat admès a tràmit” i el
deute de la firma ascendeix a
37 milions d’euros (25 es deuen
a diferents bancs), mentre que
els actius arriben als 46 milions.
La situació d’Alier es remunta al mes de novembre del 2013,
quan l’empresa va anunciar un
Expedient de Regulació d’Ocu-

LES XIFRES

37

MILIONS D’EUROS
És el deute que l’empresa situada
a Rosselló reconeix en la seua
sol·licitud de concurs de creditors.
El deute amb la banca ascendeix a
25 milions.

46

MILIONS D’EUROS
És l’import dels actius de l’empresa, en el qual figuren els seus recursos financers, les seues instal·lacions i les existències amb què
compta.

L’APUNT

300.000

EUROS
És el deute d’Alier amb Gas Natural corresponent al mes de febrer
d’aquest any. Les dos empreses
van acordar finalment ahir mantenir el subministrament.

Ja va tancar la filial, Celsum
❚ La difícil situació econòmica
d’Alier va provocar que el passat
mes de desembre tanqués la seua filial, Celsum, en la qual treballaven fins a vint persones. Els orígens d’Alier daten de l’any 1833
i des del 1886 està ubicada a
Rosselló.
ÒSCAR MIRÓN

EL NEGOCI PERD DINERS

L’empresa admet que
no pot tenir benefici
sense els ajuts a la
cogeneració que rebia
pació (ERO) temporal per a tota la plantilla i el tancament de
la seua filial Celsum, que va provocar una vintena d’acomiadaments. L’empresa va començar
a notar llavors la reducció del
25% de les subvencions que rebia per la planta de cogeneració que alimentava la fàbrica, la
qual cosa va implicar que els ingressos s’enfonsessin. “Sense
aquests ajuts, el negoci pur de
fer paper perd diners”, va admetre ahir a SEGREAntonio Pinos.
Des d’aleshores, l’objectiu era
trobar un soci inversor que fes
que Alier fos viable. Les negociacions es van iniciar al cap de
poc temps amb Springwater, un
fons de capital risc suís que des
de l’any passat inverteix a Espanya. La clau de l’acord era
que la banca creditora d’Alier
acceptés “una important quitança del deute”, extrem que finalment no es va donar, segons
la firma. El resultat, segons les
mateixes fonts, va ser que els inversors es van retirar de la negociació davant de l’elevat deute d’Alier.

Les instal·lacions de la paperera situada a Rosselló van quedar paralitzades des de dimarts passat per falta de subministrament de gas.

L’activitat es mantindrà al restablir-se
el subministrament de gas natural
❘ LLEIDA ❘ L’activitat a la planta
d’Alier de Rosselló s’ha vist reduïda els últims mesos, però dimarts passat es va veure interrompuda de forma abrupta pel
tall del subministrament de gas
natural que alimenta la fàbrica.
Segons fonts de l’empresa, el
tall va respondre al deute que
Alier manté amb la companyia
proveïdora, Gas Natural, que ascendeix, només per al mes de febrer, a 300.000 euros. La interrupció del subministrament va

fer témer que l’empresa no pogués reprendre l’activitat i es desfermessin els esdeveniments, però finalment, i després de noves
negociacions portades a terme
per totes dos empreses durant
la jornada d’ahir, el subministrament es va restablir. “Malgrat tot
és una bona notícia, perquè així podrem continuar treballant”,
va explicar el secretari i portaveu del comitè d’empresa, Josep
Maria Bonilla.
D’altra banda, la paperera de

Rosselló va explicar que ja té
perfilat el pla de viabilitat amb
el qual intentarà “convèncer”
algun inversor perquè es mantingui l’activitat a la planta.

PLA DE VIABILITAT

Passa per acomiadar la
meitat de la plantilla i
aconseguir que la firma
redueixi els costos

Aquest pla “passa per la reestructuració de costos i de plantilla”, segons va explicar Antonio Pinos, la qual cosa es traduiria en l’acomiadament de la
meitat de la plantilla, formada
actualment per 142 persones.
Pinos, no obstant, admet que és
“difícil”, perquè la competència compta amb costos i càrregues fiscals molt menors.
D’altra banda, l’alcalde de
Rosselló, Josep Abad, va constatar que el concurs “és l’últim
cartutx” perquè Alier continuï
oberta, encara que sigui reduint
l’ocupació.
Abad, a més, va admetre que
la paperera “és una part molt
important del potencial econòmic” de la localitat.
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APUNT ALIÈ

Bankia, partit a partit
A BANKIA li passa com a l’Atlètic de Madrid, que va partit
a partit, però al contrari que
l’equip de la ribera del Manzanares: perdent-los. Als jutjats.
Davant de l’única instància reconeixible de civilitat que pel
que sembla queda a Espanya.
En efecte, són els jutges qui, amb
el seu percentatge aclaparador
de sentències favorables als estafats per les participacions preferents, restitueixen la seguretat jurídica que el Govern de Rajoy, que controla la nacionalitzada Bankia a través del FROB,
va laminar al donar per bo l’espoli dels estalvis i els béns dels
espanyols dipositats a les caixes
d’estalvis.
Partit a partit, demanda a demanda, judici a judici, la Bankia de Goirigolzarri va perdent,
tornant, allò que tan ominosament es va apropiar, i si bé
aquestes despulles massives de
l’estalvi popular es van perpetrar en temps de l’infaust Blesa, i van continuar amb Rato, no
és menys cert que Goirigolzarri no ha sabut o ha volgut trencar radicalment aquest tèrbol
lligam amb el passat que impedeix la percepció de Bankia com
un banc fiable o, si més no, normal: recorre sistemàticament les
sentències, malgrat que torna a

perdre’n la majoria en la segona instància de les Audiències
Provincials, allargant així el sofriment de les víctimes.
Les accions de Bankia, amb
les quals Goirigolzarri, per cert,
ja ha guanyat una pasta a l’haver-les comprat per a ell en el
seu dia a preu de llaminadures,
van remuntant més mal que bé,
encara que els qui asseguren que
ho fa manipuladament i artificial podrien no equivocar-se:
com ha de pujar i apreciar-se de
debò un valor que s’edifica sobre el maltractament a milers i
milers de clients, accionistes forçosos, que són aquells a qui se’ls
van sostraure els diners mitjançant productes d’estalvi falsos i
perversos?
La Bankia de Goirigolzarri
pot gastar-se alegrement el que
vulgui (ja que no és seu, sinó
dels espanyols reduïts pel seu
rescat a la pobresa) en costoses
campanyes de publicitat per rentar la seua imatge i oferir-la al
més niquelada possible als futurs compradors, però no hi ha
cap altre detergent capaç de rentar-ho que la restitució dels béns
distrets als seus amos legítims.
Si no fos, esclar, que el que es
vol és “tornar als principis”, revelant així no haver-se’n mogut
ni un mil·límetre.

CARME VIDAL HUGUET
CAFÈ DELS OMESOS

‘Les hores oblidades’
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EDITORIAL

sonal, de sensualitat madurada
per una, diria, recurrent voluntat selectiva dels mots adients al
moment poètic estricte, i, alhora, progressivament atenta a nodrir-se de la quotidianitat. En
aquests poemes, en tota la poesia de Jordi Jové, tot hi és personal. Molt personal. Des dels
seus sentiments i somnis fins a
la sevaWeltanchaung, la seva visió del món, feta d’interrogants
constants. I és a través del llenguatge, dels llenguatges –perquè
Jordi Jové era un home de llenguatges–, que aquests seus particulars esdevenen valor universal. Podrien ser seus els versos
de Vinyoli que diuen que “els
mots, en veritat, no són sols per
entendre’ns pel que signifiquen,
sinó per descobrir el que, transparents, oculten”, perquè com
JoanVinyoli, que ens ajuda tant
a pensar, Jordi Jové vivia un escepticisme racional i intel·ligent.
Massa sensible, qui té l’“ànim
feble com un clau”, per un món,
aquest que ens ha tocat de viure, fet de l’arrogant moral del poder. Deu anys després del seu
traspàs, aquest llibre se’ns fa un
testimoni articulat en poemes
del do de vida del poeta.Tenirles, aquestes hores oblidades, és
tenir una joia. Llegir-les, plaent.

Seccions:
Lleonard Delshams Valdés (fotografia),
Anna Barcala Sirvent (disseny), José Carlos Monge
Clemente (esports), Jordi Gabernet Castelló
(comarques), Josep Grau Santesmasses (societat)
i Eva Martínez Muruaga (economia).
Secretària de redacció: Maria Terré i Guillaumet.
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L’exportació marca el camí
El dèficit comercial va caure un 5,2% fins al febrer respecte als dos primers mesos
del 2013 i es va situar en 4.440,5 milions d’euros, gràcies a la fortalesa de les exportacions, que van assolir el màxim històric en període equivalent i van arribar a
37.760 milions d’euros en el conjunt d’Espanya (109 milions a Lleida), amb Catalunya com a líder a l’Estat (més del 25%). Segons les dades publicades ahir pel ministeri d’Economia i Competitivitat, la disminució del dèficit comercial es va produir perquè les exportacions es van incrementar el 4% respecte a les de fa un any,
mentre que les importacions van ascendir a 42.200 milions d’euros i van tornar a
taxes positives. Tots els sectors econòmics productius fa molt de temps que dediquen inversions i esforços al comerç exterior i a Lleida aquest increment reforça tant
l’agroalimentació com la maquinària agrícola i la innovació tecnològica. Els temps
d’autarquia van quedar molt enrere i tant Lleida com Catalunya en el seu conjunt
veuen en el mercat exterior la gran oportunitat econòmica per apuntalar el creixement de les nostres comarques i continuar mantenint l’estendard de modernitat i
progrés que sempre ha caracteritzat la indústria catalana. Un bon camí que no ha
de fer oblidar les mancances, sobretot de comercialització i d’unió d’interessos, que
arrosseguem. Però el que és evident és que l’aposta d’internacionalització de Lleida està donant els seus fruits.

Alier no ha de tancar
La suspensió de pagaments del grup Alier és la crònica d’una mort anunciada a causa de la crisi del sector que ha comportat pèrdues econòmiques importants en els
últims anys. La retallada dels ajuts a la cogeneració va ser el cop de gràcia per a la
firma de Rosselló, que ara presenta concurs de creditors. Mals temps per a les firmes dependents d’ajuts energètics i només cal esperar que la suspensió de pagaments i el pla de viabilitat permetin continuar la producció, modernitzar l’empresa
i salvar-hi com més llocs de treball millor.

Antonio Herrera Dorado gerent d’impressió.
Josep Pon i Botarda cap de publicitat.
Eva Miranda i Cos cap d’administració.
Rosa Reig Crusells cap de relacions externes.

LA SEVA era, sempre, una imatge discreta, prudentment callada, de mirada càlida i de somriure tímid. Jordi Jové se’ns ha fet,
tot i que ell a Terra incògnita parla d’immortalitat sense esperança, immortal absent; i se’ns n’ha
fet, sobretot als lectors, per tot
un conjunt d’obra poètica ara
aplegada sota el títol que he
manllevat per a aquestes ratlles,
Les hores oblidades. Poesia
(1983-2003), en una edició de
Pagès editors curada per dos
mestres de volada, poetes i
amics: Jaume Pont i Pere Rovira. Un volum, sobri i elegant, que
com a objecte tangible es deixa tocar amb delicadíssima tendresa. “Sé que escric per necessitat”, diu, a Exultant, el jo del
poema, “que la poesia és un necesser oval, l’estoig dels estris,
un kit radiant. Escric per la temeritat de les hores que van durant, sense fer-me gran malura”.
I és que Jordi Jové parla d’ell sense caure en l’autocompassió, sense plànyer-se, perquè ja des dels
seus inicis en l’exercici de la poesia assoleix una nitidesa d’expressió absolutament madura,
que esdevé, la seva –i en aquest
univers poètic compilat en aquest
volum es deixa endevinar molt
bé–, una veu resoludament per-
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Carles Duran Codina cap de producció.
Joan Clivillé Figueras cap de manteniment.
Ferran Perdrix Sapiña cap de R+D.

Redacció, administració i publicitat: Carrer del Riu, 6. 25007 Lleida. Tel. 973
248 000. Tel. Club del Subscriptor 973 248 008. Fax redacció: 973 246 031. Fax
publicitat: 973 229 076. Fax administració: 973 224 688. Ap. de correus: 543.
Planta d’impressió: Carrer de la Premsa, 2. 25660 Alcoletge. Tel. 973 196 600.
Fax: 973 197 001.
Delegacions: LA SEU D’URGELL. Avinguda Pau Claris, 8 entresòl. Tel. 973 360
202. TÀRREGA. Xavier Santesmasses (delegat). Governador Padules, 2. Tel. 973
310 414. MOLLERUSSA. Avinguda del Canal, 7. Tel. 973 603 772.
Dipòsit legal: L-1057-1997.

VOX POPULI
Ángel @losilla_angel
«La Junta d’Andalusia podria estar implicada en un altre frau
massiu de 2.000 milions d’euros. Més i més vergonya
col·lectiva.»
Media Cat @MediacatCat
«El gir semàntic de la cobertura del conflicte ucraïnès:
d’opositors democràtics a milícies prorusses.»
José de la Iglesia @JosedelaIglesia
«Ha sigut el rei qui ha sabotejat l’avió a fi d’arribar tard i no
ser xiulat de nou per les hordes republicanes.»

Manuel Valls
«No podem viure
per sobre de
les nostres
possibilitats, cal
congelar sous
públics i
prestacions»

Conéctica @conectica
«Confirmat: Google llegeix els teus correus enviats i rebuts.
Vivim un gran germà permanent.»
AzoteLiberal @AzoteLiberal
«També podria ser que el procés quedés com un folklore
crònic. Com la sardana, els castellers, caçar bolets o menjar
calçots.»

Primer ministre de França a
l’anunciar retallades

