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Denuncien maniobres per enfonsar
els preus de la fruita en origen.
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Desfeta de l’Ibex-35, que baixa
dels 7.200 punts.
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Quatre de cada deu treballadors afectats
per ERTO són d’empreses de Lleida ciutat

Un total de 35 municipis, inclosos les capitals de comarques, concentren més del 86 per cent ||
Els sindicats convoquen mobilitzacions per reclamar una reconstrucció social justa

Oferta de rebaixa
de cotitzacions per
a expedients si
hi ha rebrots

redacció/agències

❘ lleida/madrid ❘ Quatre de cada
deu treballadors que han acabat
immersos en un expedient de
regulació temporal d’ocupació
(ERTO) estan ocupats en firmes
de la ciutat de Lleida. En total,
35 poblacions de la província,
incloses les capitals de comarca, concentren el 86% del total.
Així es desprèn de l’últim informe detallat fet públic per la
conselleria de Treball, que data
de dimecres.
A la capital del Segrià, han
estat 12.451 treballadors els que
han acabat amb els seus contractes suspesos de forma parcial o
total pels efectes de les mesures
de la lluita contra el coronavirus i la crisi econòmica derivada
també de la pandèmia. El gruix
correspon al sector del comerç,
amb 3.244, i el segon sector que
presenta més afectació és el de
l’hostaleria, que voreja els dos
mil.
En total hi ha 35 municipis
de la demarcació amb més d’un
centenar d’afectats. Són per ordre alfabètic de les comarques
i poblacions; la Seu d’Urgell
(886), Naut Aran (125), Les
(108), Vielha (596), les Borges
Blanques (228), Artesa de Segre (363), Balaguer (976), Ponts
(264), Térmens (139), la Pobla
de Segur (159), Tremp (266),
Sort (195), Golmés (246), Mollerussa (1.664), Torregrossa
(120), Vila-sana (142), Cervera (825), Granyanella (157),
Guissona (205), Torà (110), Alcarràs (425), Alcoletge (258),
A lg uaire (539) A lmacelles

Sindicats i intel·lectuals van presentar ahir una sèrie de mobilitzacions dissabte.

setembre

El cost d’ampliar els ERTO
fins al setembre es
presenta com un escull
en la negociació
(160), Almenar (109), Alpicat
(221), Lleida (12.451), Rosselló
(132), Torrefarrera (565), Olius
(126), Solsona (719), Agramunt
(408), Anglesola (120), Bellpuig
(403) i Tàrrega (1.750). En total,

EXPORTACIONS TAXES

Els EUA amenacen amb
nous aranzels a Europa
❘ WASHINGTON ❘ El departament
de Comerç dels Estats Units
va amenaçar ahir d’imposar
nous aranzels de fins al cent
per cent del valor a una nova
llista de productes per import
agregat 2.750 milions d’euros
procedents d’Espanya, el Regne
Unit, França i Alemanya en el
marc de l’autorització per part
de l’Organització Mundial del
Comerç (OMC) per aplicar tarifes addicionals en resposta
als ajuts públics prestats a Air-

bus per la UE. Entre els nous
productes d’aquests quatre països amenaçats pels aranzels
nord-americans es troben les
olives, el xocolate i el cacau, la
cervesa, la ginebra i el vodka.
D’altra banda, també s’inclou
maquinària i algunes classes de
camions.
L’any passat, els EUA ja van
aprovar elevar al 25% la taxa
aplicada a una sèrie de productes d’alimentació, inclòs l’oli
d’oliva.

a la província s’han vist afectats per ERTO 30.568 treballadors. Una part ja n’ha sortit, en
la mesura en la qual les seues
empreses han reprès l’activitat, com comerços o bars, però
molts continuen encara depenent dels pagaments del Sepe
(l’antic Inem) i pendents que
aquests es puguin prolongar
més enllà del dia 30, quan teòricament conclouen.
En aquest context, els líders
de CCOO i UGT, Unai Sordo
i Pepe Álvarez, van reclamar

ahir, al costat de representants
de la cultura, la ciència o el periodisme, un pacte per la “reconstrucció social” per al qual
han convocat concentracions
aquest dissabte amb totes les
mesures de protecció.
Álvarez va insistir en la necessitat de posar les bases per
a un territori que sigui capaç
de fabricar el que es necessita
per fer front a situacions com
aquesta, i també d’abordar una
profunda reforma del sistema
fiscal.

n El Govern central ha
plantejat als agents socials
una nova proposta per a la
pròrroga fins al 30 de setembre dels expedients de
regulació temporal d’ocupació (ERTO) en la qual
destaquen dos novetats: el
manteniment dels ERTO
de força major total per a
les empreses que encara
no han tornat a l’activitat
i la possibilitat que les empreses que es vegin obligades a tancar de nou per
culpa d’un rebrot del coronavirus poden acollir-se a
un ERTO de força major.
Planteja, d’altra banda,
que als ERTO de força
major total vigents actualment se’ls apliqui una
exempció en les cotitzacions empresarials del
70% el juliol, del 60% a
l’agost i del 35% al setembre en el cas d’empreses
amb menys de cinquanta
treballadors.
Per a les empreses amb
més de cinquanta empleats, l’exoneració de quotes
serà del 50% al juliol, del
40% a l’agost i del 25% al
setembre. Aquests percentatges són menors que els
actuals.

recomanació de reg
necessitats setmanals d’aigua dels principals cultius (m3/ha). setmana del 24 al 30 de JUNY

Cultius

Pomera
Perera
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

Aitona

El Poal

La Granadella

Albesa

Torres de Segre

Maials

(Segrià)

(Pla d’Urgell)

(Garrigues)

(Noguera)

(Segrià)

(Segrià)

167
181
180
45
266
232
0
232
181
62
167
339
107

195
210
209
59
304
267
0
267
210
78
194
377
110

------0
--49
-346
124

242
257
256
108
350
313
18
313
257
127
242
373
60

199
214
213
68
305
268
0
268
214
86
-365
97

------0
--78
-358
101

a LA PÀGINA WEB DE RURALCAT http://ruralcat.gencat.cat/web/guest/agrometeo.dades 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 17/06 al 23/06.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, s’ha 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).

