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L’Íbex es dispara un 3,45%, la segona
pujada més gran de l’any
p.
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empreses suspensió de pagaments

Alier arriba a un acord amb els seus
creditors per aixecar el concurs

La firma d’hipoteques es
dispara un 17% a Lleida
❘ lleida ❘ Lleida va registrar a
l’abril la firma de 213 hipoteques sobre habitatge, xifra
que representa un increment
del 20% respecte al mes anterior i del 17% si es compara
amb les mateixes dates del
2015. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística,
la hipoteca mitjana va ser
d’uns 80.200 euros. En concret, les entitats financeres
van deixar una mica més de
17 milions d’euros per a la
compra d’habitatges

Pacta una quitança del 70% i el 30% restant començarà a pagar-lo el desembre del
2017 || La paperera compta amb més de cent treballadors a la planta de Rosselló
segre

j. martínez/e.m.m.

❘ rosselló ❘ La paperera Alier de
Rosselló ha arribat a un acord
amb els creditors que li permet
superar el concurs, antiga suspensió de pagaments, una bona notícia per a l’empresa, que
compta amb gairebé 110 treballadors a la planta del Segrià.
L’acord va ser subscrit dimarts
a la nit després del suport del
77% dels creditors al pla de pagament presentat per l’empresa.
A l’octubre està previst que els
considerats com a creditors privilegiats donin el vistiplau al
programa i confirmin també la
seua adhesió.
L’acord inclou una quitança
del 70%, és a dir, que els creditors accepten no cobrar aquesta
part dels deutes. El 30 per cent
restant es pagarà en un termini
de set anys i començarà a ferse els abonaments el desembre
del 2017, segons van explicar a
SEGRE fonts de la companyia.
D’aquesta manera, la paperera
compta amb termini per recuperar saldos per poder assumir
aquests pagaments. L’empresa
té una plantilla de 118 persones,
dels quals prop de 110 corresponen a la planta de la paperera
a Rosselló i una desena tenen el
seu lloc de treball a Barcelona.
Alier va presentar concurs de
creditors l’abril del 2014 al jutjat
Mercantil número 5 de Barcelona, moment en què es xifrava el seu passiu o deutes en 37
milions d’euros. D’aquests, 25
milions corresponien a deutes
amb entitats financeres. Mentrestant, els actius s’elevaven

Cinquè mes en negatiu
de l’Euríbor al juny
❘ madrid ❘ L’Euríbor, índex al
qual estan referenciades les
majories d’hipoteques a Espanya, tancarà previsiblement al juny una altra vegada
en terreny negatiu per cinquè
mes consecutiu i s’enfonsarà en taxa mensual fins al
-0,027%, el seu nivell més
baix de la història.

La venda de cotxes usats
creix un 17 per cent

Imatge d’arxiu de la paperera Alier a Rosselló.

les dades

La companyia va suspendre
pagaments l’abril del 2014
amb un passiu de 37
milions i un actiu de 46
a 46 milions. El novembre del
2013, la paperera havia presentat un expedient de regulació
d’ocupació temporal de tota la
plantilla i va tancar la seua filial
Celsum, fet que va suposar una

vintena d’acomiadaments. Part
dels seus problemes van arribar,
com en altres companyies, de
les retallades dels ajuts a la seua
planta de cogeneració.
El maig del 2014, la paperera
va canviar la direcció amb dos
membres de la sisena generació
de la família Alier en el nou consell. La nova cúpula va elaborar
un pla de futur per fer un gir a
la companyia que assegurés el
seu futur i ara aixeca el concurs
de creditors.
El març de l’any passat, Alier

banca càrrecs

CaixaBank gairebé ha quintuplicat
la mida sota la gestió d’Isidre Fainé
❘ lleida ❘ El Consell d’Administració de CaixaBank fa avui una
reunió especial, Isidre Fainé
presentarà la seua renúncia com
a president (es mantindrà al capdavant de la Fundació Bancària
La Caixa i de Criteria) i el lleidatà Jordi Gual prendrà el relleu.
Fainé deixa com a llegat haver
multiplicat les grans dades de
l’entitat des que va assumir la
direcció del Grup La Caixa el
1999 fins el que avui és el Grup
CaixaBank.

❘ lleida ❘ En els cinc primers
mesos de l’any s’han venut a
la província de Lleida 9.077
cotxes de segona mà, xifra
que suposa un increment del
17,3%, la taxa més alta de
Catalunya, segons la patronal Ganvam.

El banc, amb dades del 2015,
ha assolit uns actius de 344.255
milions d’euros, una xifra que
suposa multiplicar per 4,64 els
que tenia a l’inici del període.
A part, ha doblat el nombre de
clients, fins als 13,8 milions,
mentre que els crèdits pràcticament s’han quintuplicat i els recursos s’han quadruplicat. Fainé
es va incorporar a La Caixa com
a director general adjunt a finals
del 1981.
Entre les dates claus de la

seua trajectòria destaquen el
seu nomenament el gener del
1999 com a director general
de la caixa i com a president
d’aquesta el juny del 2017, recollint el testimoni del lleidatà
Ricard Fornesa. Va posar en
marxa Microbank, va impulsar la sortida a borsa de Criteria
Caixacorp el 2007 i ha pivotat
grans operacions, com l’absorció
de Caixa Girona, l’adjudicació
de Banc de València o la recent
OPA sobre el BPI.

va anunciar inversions per valor
de 3,5 milions d’euros per posar
en marxa la Màquina 3 de producció de paper per a plaques
de guix, que suposava la reincorporació de 70 treballadors
afectats per un expedient de
regulació d’ocupació en vigor
en aquell moment.
Amb aquesta posada en marxa de l’anomenada Màquina 3,
l’empresa considera complerts
un dels objectius més complicats
del seu pla de reestructuració de
la companyia.

La inflació modera la
caiguda al -0,8 per cent
❘ madrid ❘ L’índex de preus de
consum ha registrat al juny
una caiguda del -0,8 % interanual, fet que suposa una
moderació de dos dècimes
respecte al mes de maig per
la pujada dels preus dels
carburants i de l’electricitat,
segons l’Institut Nacional
d’Estadística.

recomanació de reg
necessitats setmanals d’aigua dels principals cultius (m3/ha)

Setmana: del 29 de Juny al 5 de juliol del 2016
Cultiu
1
2

Pomera
Perer
Presseguer (agost)
Alfals mínim (acabat de segar)
Alfals màxim (per segar)
Presseguer (juny)
Ametller (reg suport)
Nectarina (juliol)
Presseguer (agost RDC)
Olivera (reg suport)
Panís
Evapotranspiració (ETo)
Precipitació efectiva

334
349
360
185
452
245
49
411
362
103
372
411
0

325
340
351
180
440
238
48
400
353
100
362
400
0

3

------53
--111
-443
0

4

330
345
356
183
447
242
49
406
358
102
368
406
0

5

358
375
387
198
485
263
53
441
389
110
-441
0

6

------53
--110
-438
0

1. Aitona (Segrià). 2. El Poal (Pla d’Urgell). 3. La Granadella (Garrigues). 4. Albesa
(Noguera). 5. Torres de Segre (Segrià). 6. Maials (Segrià).
a LA PÀGINA WEB DE RURALCAT http://www.ruralcat.net es POT CONSULTAR LA PREDICCIÓ METEOROLÒGICA DEL SERVEI
METEOROLÒGIC DE CATALUnyA PER ALS PRÒXIMS 8 DIES al vostre MUNICIPI .
Càlcul realitzat amb dades de la XAC, setmana del 22/06 al 28/06. Les recomanacions es refereixen a plantacions adultes i per necessitats
màximes d’aigua, amb plena disponibilitat d’aigua; si no hi ha disponibilitat, ajusteu les dosis. Per convertir la dosi de m3/ha a l/arbre,
heu de dividir entre 10 el valor de la taula i multiplicar-lo pel marc de plantació. Dades més específiques a l’eina de recomanacions de
reg de RuralCat a www.ruralcat.net o a l’Oficina del Regant (ECA de Tàrrega) .

