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Llum verda a l’acord per 
desbloquejar els fons comunitaris.
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L’Ibex-35 torna als 8.100 punts 
després de caure un 0,64%.
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BonÀrea tindrà 
525 botigues  
a l’obrir-ne 
enguany 19

empreses

❘ guIssona ❘ BonÀrea tancarà 
el 2020 amb una xarxa de 
525 establiments, després 
de l’obertura aquest any de 
19 botigues de nova creació i 
de l’ampliació de 23 més, al-
gunes de les quals amb canvi 
de local per disposar de més 
superfície. 

Malgrat el context provo-
cat per la pandèmia, ha es-
trenat en el que va d’any dis-
set noves botigues bonÀrea 
i preveu obrir-ne dos més 
abans de finals d’any. A la 
demarcació, els nous establi-
ments estan situats a Bellvís, 
Torres de Segre i Rosselló.

El preu de 
l’ametlla s’ha 
enfonsat un 85% 
en un any

agricultura

❘ LLeIDa ❘ Unió de Pagesos ha 
alertat que el preu de l’amet-
lla comuna, que representa 
més del 65% de la que es pro-
dueix a l’Estat, ha vist caure 
el seu preu un 85% respec-
te a la campanya passada i 
se situa a nivells de fa una 
dècada. A més, indica que, 
mentre els ajuts a aquest cul-
tiu han disminuït un 80% en 
els últims 10 anys, els seus 
productors “han perdut la 
meitat de la renda d’aquest 
any comparada amb la del 
2015, un fet que suposa un 
total de 200 milions d’euros 
menys.”

el conseller Tremosa, al centre, va visitar ahir les instal·lacions de la companyia a la Sentiu de Sió.

JuLIo Díaz / Departament D’empresa I ocupacIó

❘ LLeIDa ❘ Cricursa, especialitzada 
en la fabricació de vidres cor-
bats per a grans projectes d’ar-
quitectura, va anunciar ahir a 
la Sentiu de Sió que ha guanyat 
un contracte per treballar en un 
edifici de Hong Kong (Xina) que 
suposarà la creació d’un cente-
nar de llocs de treball el 2021. 
La direcció de l’empresa fami-
liar va fer públic el seu projecte 
ahir, durant la visita del conse-
ller d’Empresa i Coneixement, 
Ramon Tremosa, a la planta llei-
datana, segons que va informar 
la conselleria.

Fundada el 1928 i amb fà-
briques a la Sentiu de Sió, Ba-
laguer i Granollers, l’empresa 
té 350 treballadors, factura 40 
milions d’euros i exporta més 
del 80% de la seua producció. 
Els Estats Units, Europa (Regne 
Unit, França, Alemanya i Ità-
lia), Àsia (Hong Kong, Corea, 
Xina, Taiwan i Japó), Austràlia 
i Orient Mitjà (Emirats, Aràbia 
Saudita i Qatar) són els seus 
principals mercats. 

El vidre recuit corbat es fabri-
ca escalfant lentament el vidre 
pla fins a la temperatura d’abla-
niment, al voltant dels 550ºC, 
quan comença a enfonsar-se a 
causa de la gravetat al motllo 
personalitzat.

Potencial global de Lleida
El conseller Tremosa va des-

tacar que “és una companyia 
que està guanyant contractes a 
tot el món per a edificis amb vi-
dres de diferents formes i mos-
tra fins a quin punt el potencial 
de Lleida és global”.

Cricursa anuncia a la Sentiu la creació 
d’un centenar de llocs de treball
La firma de vidre factura 40 milions i ha guanyat un contracte valorat en 20 milions 
a Hong Kong || Compta amb fàbriques a més a Balaguer i Granollers

empreses projectes

n El conseller Ramon Tre-
mosa va afirmar ahir que 
Lleida ha d’oferir grans polí-
gons industrials a les empre-
ses lleidatanes, com és el cas 
del polígon de Torre Blanca i 
Quatre Pilans. “Hem d’oferir 
grans superfícies perquè les 
empreses lleidatanes, si no 
volen anar-se’n, no tinguin 
excusa” per fer-ho, va dir. 
També va defensar la neces-

sitat d’agilitzar els processos 
administratius a Catalunya 
per a la implantació o aplica-
ció d’empreses i va reconèixer 
que en altres comunitats com 
ara Aragó la tramitació es pot 
fer en un termini més curt de 
temps. Així ho va afirmar 
durant la clausura del cicle 
de conferències Catalunya, 
present i futur, a la Cambra 
de Comerç. Va assegurar que 

“si els fons europeus es repar-
teixen tal com ha definit Brus-
sel·les, Catalunya s’emporta-
rà una part del pastís de prop 
del 20% i no del 10% habitual 
quan Madrid reparteix, per 
exemple, la inversió pública 
en les últimes dècades”. So-
bre la nova llei de Cambres, 
va dir que ERC encara està a 
temps de rectificar per poder 
aprovar-la.

Polígons a Lleida per evitar  ‘fugues’ d’empreses



L’Ajuntament de Rosselló ha re-
partit gratuïtament aquests dies 
lots amb articles higiènics i sani-
taris entre la població. Cada lot 
conté tres mascaretes quirúrgi-

ques per persona, dues masca-
retes FPP2, un pot de solució hi-
droalcohòlica per a la higiene de 
mans i un esprai higienitzant viri-
cida per a superfícies.

Roselló reparteix lots sanitaris 
i higiènics entre els seus veïns

FOTO: Aj. Rosselló / El repartiment es va fer al local social de joventut

El Procicat estudia relaxar els 
aforaments dels grans equipa-
ments culturals si es garanteix 
una adequada ventilació. El con-
seller d’Interior, Miquel Sàmper, 
va explicar que des de Protecció 
Civil han aportat al Procicat un 
document sobre ventilació per 
estudiar-ho amb Salut en el marc 
d’una reunió extraordinària ahir. 
L’objectiu no és canviar de tram 
sinó fer “algunes apreciacions” 
en el tram 1 per relaxar algunes 
mesures “sempre que es garan-
teixin ventilacions” en equipa-
ments culturals, de culte i cen-
tres comercials. Va explicar que 
els límits òptims de regeneració 
de l’aire són de 12,5 litres per 
persona i segon, i que el Liceu 

arriba als 20, motiu pel qual en-
traria dins dels paràmetres per 
ampliar l’aforament. També va 
valorar que si les terrasses de la 
restauració poden estar al 100% 
complint les distàncies de segu-
retat i la resta de mesures, seria 
“injust” que això no es pogués 
fer també en altres sectors si ga-
ranteixen la ventilació.

El Procicat estudia relaxar 
l’aforament en equipaments 
culturals si hi ha ventilació

Els límits 
òptims són de 
12,5 litres per 

persona i segon

Lleida manté l’esperança 
de poder celebrar celebrar 
una rua dels Reis d’Orient
Els representants de les tradicionals figures  
seran Antonio Chico, Anna Jiménez i Isaiah Kelly
Lleida
A.m.
“Encara és aviat per dir-ho, estem 
esperant els criteris i confio que 
el Procicat no tardi molt a expli-
car-nos el marc general”. D’aques-
ta manera, l’alcalde Miquel Pueyo 
deixava oberta la possibilitat que 
es pugui celebrar a Lleida una rua 
de Reis, en l’acte de presentació 
del programa d’activitats de Na-
dal. En tot cas, però, en cas de 
poder-se fer seria i adaptada a les 
mesures i protocols que estiguin 
vigents llavors amb, entre altres, 
un recorregut que no serà públic 
per evitar aglomeracions. A més, 
el dia 5 al vespre, les xarxes de la 
Paeria emetran un missatge dels 
tres Reis d’Orient, que enguany 
estaran representats per l’exre-
gidor de la Paeria Antonio Chico 
(Melcior), la infermera jubilada 
Anna Jiménez (Gaspar) i el can-
tant del grup Koers Isaiah Kelly 
(Baltasar). A més, perquè els més 
petits, de qui Pueyo va dir que 

“tenim un deute especial amb 
ells”, puguin enviar els seus desit-
jos, s’instal·laran 20 bústies en di-
ferents barris de la ciutat en subs-
titució de la visita del Camarlenc, 
que també emetrà un missatge el 
dia 23 per convidar els infants a 
participar.

Dins de la programació, una 
de les principals novetats és un 
espectacle artístic i visual que es 
podrà veure del 2 al 5 de gener 
al Barris Nord i del qual s’oferiran 
24 funcions, que podran aplegar 
12.000 persones. La reserva es 
podrà fer pels canals habituals 
com en el passat cicle Fase Cul-
tura. Altres activitats ja estan en 
marxa, com el Trenet de Nadal, 
gratuït, que connecta l’Eix Co-
mercial amb els aparcaments dis-
suasius, o els diferents mercats 
com el de Santa Llúcia i Artesans. 
El Mercat de les Idees i del Disc 
de Vinil es faran a la plaça Sant 
Joan (13 de desembre) i Ricard 
Viñes (20 de desembre).

FOTO: Tony Alcántara / Uns ratolins gegants van convidar els infants

El Pati del Palau de la Paeria acull des d’ahir la Casa del Ratolinet de 
les Dents, una petita edificació de fusta realitzada per alumnes de 
l’Institut Castell de Templers on els infants de Lleida podran diposi-
tar les dents que els hagin caigut.

La Paeria instal·la la Casa 
del Ratolinet de les Dents

L’Observatori de la Igualtat 
de Gènere (OIG), de l’Institut 
Català de les Dones (ICD), va 
donar a conèixer ahir el dos-
sier estadístic L’impacte de 
gènere del Covid-19 en dades 
amb l’objectiu d’incremen-
tar el reconeixement social 
al treball que fan les dones, 
tant en el mercat del treball 
remunerat com en el treball 
no remunerat, i donar visibi-
litat a les desigualtats, discri-
minacions i dificultats a les 
quals s’enfronten per raó de 
gènere. Entre les dades, des-
taca que durant el confina-
ment, les dones s’han ocupat 
en un 14,2% més que els ho-
mes de les tasques de la llar i 
en un 9,9% més a la cura de 
filles i fills. Per contra, els ho-
mes han dedicat més temps 
a anar a comprar que les do-
nes (11,7%). Quant a l’activi-
tat econòmica de les dones 
ocupades, destaca el fet que 
més de 18.000 dones s’han 
incorporat al món del treball 
a segon trimestre de 2020 en 
el sector de la sanitat i els ser-
veis socials, 30.000 dones han 
perdut la feina en el món de 
la cultura i els esports i 23.000 
dones l’han perdut en el sec-
tor de l’hostaleria.

Alerten de la 
desigualtat 
de gènere en 
l’impacte del 
Covid-19

Denuncien 
que Correus 
vulnera la llei 
de prevenció 
de riscos
UGT i CCOO denuncien “la ges-
tió deficient de Correus en ma-
tèria preventiva per fer front a 
la pandèmia” i asseguren que 
l’empresa pública ha adop-
tat decisions irresponsables 
des del primer estat d’alarma, 
“quan ja va exposar els seus 
més de 55.000 treballadors i 
treballadores al risc d’infecció 
per no disposar dels mitjans de 
protecció adequats”. D’aques-
ta manera, expliquen, “gairebé 
9.300 treballadors i treballa-
dores de la plantilla s’han vist 
afectats pel Covid-19”.
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L’empresa Cricursa crearà 
al voltant de 100 llocs de 
treball després d’haver 
guanyat un contracte per un 
edifici a Hong Kong.

La Sentiu de Sió
ACN
L’empresa familiar Cricursa de la 
Sentiu de Sió (Noguera) ha gua-
nyat un contracte per un edifici a 
Hong Kong que suposarà la crea-
ció de prop de 100 llocs de treball 
durant el 2021. Aquesta firma 
està especialitzada en la fabrica-
ció de vidres corbats per a grans 
projectes d’arquitectura. Cal re-
cordar que es va crear l’any 1928 
i actualment compta amb tres 
fàbriques ubicades a la Sentiu de 
Sió, Balaguer i Granollers. Té una 

plantilla de 350 treballadors i fac-
tura uns 40 milions d’euros. 

En aquest sentit, més del 80% 
de la seva producció s’exporta, 
principalment als Estats Units, 
Europa (Regne Unit, França, Ale-
manya i Itàlia), Àsia (Hong Kong, 
Korea, Xina, Taiwan i Japó), Aus-
tràlia i Orient Mitjà (Emirats, Arà-
bia Saudí i Qatar).

L’empresa va fer l’anunci 

L’empresa familiar Cricursa 
de la Sentiu de Sió crearà 
prop de 100 llocs de treball

aquest dijous durant la visita que 
va rebre del conseller d’Empresa 
i Coneixement del Govern de la 
Generalitat, Ramon Tremosa, que 
va destacar que una vegada més, 
“hi ha un espai per sorprendre’t 
amb l’economia catalana comés 
el cas de Cricursa, una empresa 

que triomfa al món”. 
En aquest sentit, el titular 

d’Empresa, va assegurar que és 
una firma que està guanyant con-
tractes arreu del planta per edi-
ficis amb vidres de diferents for-
mes i “mostra fins a quin punt el 
potencial de Lleida és global”.

FOTO: Empresa/ El conseller durant la visita que va fer a l’empresa 

Ha guanyat un 
contracte per 
un edifici a 
Hong Kong

Tremosa veu bons indicadors 
econòmics per Lleida, com el 
sector porcí i les exportacions
El conseller d’Empresa defensa que Catalunya 
hauria de rebre prop del 20% dels fons europeus
Lleida
SALVADOR MIRET (ACN)
El conseller d’Empresa i Coneixe-
ment, Ramon Tremosa, va afir-
mar que “les dades no són do-
lentes”, en relació a l’economia 
lleidatana. En el marc d’una con-
ferència que va pronunciar ahir 
a la Cambra de Comerç de Llei-
da, va destacar que, en el sector 
agroalimentari, “el sector porcí 
està tenint un any “extraordinari” 
per una conjuntura mundial fa-
vorable per la Pesta Porcina Afri-
cana a la Xina i també per algun 
brot a Alemanya”. Pel que fa a les 
exportacions, a Lleida s’estan re-
cuperant molt en els darrers me-
sos”, va afirmar. 

Per Tremosa, això “són indica-
dors bons de recuperació global 
de demanda i de creixement via 
exportacions”. També va remar-
car l’increment del preu de la 
fruita dolça, malgrat la davallada 
de producció d’aquesta campa-
nya. El conseller també va posar 
de relleu que la pandèmia “ha fet 

augmentar el consum de fruita i 
està afavorint el producte local”. 
D’altra banda, el conseller va de-
fensar que Lleida ha d’oferir grans 
polígons industrials a les grans 
empreses lleidatanes, com és el 
cas del polígon de Torre Blanca i 
Quatre Pilans projectat a Lleida 

i en què la Paeria i Empresa tre-
ballen perquè sigui una realitat. 
“Hem d’oferir grans superfícies 
perquè les empreses lleidatanes, 
si no volen marxar, no tinguin 
excusa”, va dir. En aquest sentit, 
va assenyalar que “és obligació 
del Govern identificar emplaça-

ments on hi hagi molts metres 
quadrats perquè si una empresa 
lleidatana vol fer-hi una inversió 
no hagi d’anar a l’Aragó”. També 
va defensar la necessitat d’agilit-
zar els processos administratius a 
Catalunya per a la implantació o 
aplicació d’empreses i va reconèi-
xer que en altres comunitats com 
és el cas de l’Aragó, la tramitació 
es pot fer en un termini més curt 
de temps. 

D’altra banda, Tremosa va afir-
mar que “si els fons europeus es 
reparteixen tal com ha definit 
Brussel·les, Catalunya s’ha d’em-
portar una part del pastís més a 
prop del 20% que no pas del 10% 
habitual quan Madrid reparteix, 
per exemple, la inversió pública 
en les últimes dècades”. El con-
seller va dir que “les condicions 
que ha fixat Brussel·les són una 
garantia per a Catalunya i perquè 
l’Estat no se’ls gasti en duplicar 
xarxes d’AVE, en més aeroports 
sense avions o autovies sense 
trànsit”.

FOTO: T. A. / Tremosa signant el llibre de la Cambra de Comerç de Lleida

BonÀrea obre 
el 2020 fins a 
19 botigues i 
arriba als 525 
establiments
BonÀrea tancarà el 2020 assolint 
la xifra de 525 establiments, des-
prés de l’obertura aquest any de 
19 botigues de nova creació i de 
l’ampliació d’unes altres 23, algu-
nes de les quals amb canvi de lo-
cal per disposar de més superfície. 
Malgrat el context provocat per la 
pandèmia, la firma ha estrenat en 
el que porten d’any 17 noves bo-
tiges bonÀrea i preveu obrir-ne 
dues més abans de finals d’any. En 
concret, els nous establiments són 
a Navarcles, Barcelona, Bellvís, 
Torres de Segre, Rosselló i Figue-
res, a més de les de Castelló, Borja, 
dues a Saragossa, Almudévar (Os-
ca), Molina de Aragón (Guadalaja-
ra) i dues a Madrid, entre d’altres. 

Col·laboració de 
“la Caixa” en les 
obres del Centre   
de Dia de la Pobla
La Fundació “la Caixa” i Cai-
xaBank col·laboren amb l’Ajun-
tament de la Pobla de Segur 
per a les obres d’adequació del 
Centre de Dia de la Pobla. Cai-
xaBank, a través del pressupost 
descentralitzat de la Fundació 
“la Caixa”, destinarà 10.000 eu-
ros al Centre de Dia, que fa nou 
mesos que està aturat per la 
pandèmia. L’alcalde de la Pobla 
de Segur, Marc Baró, va desta-
car el compromís de l’equip de 
govern d’oferir el servei de Cen-
tre de Dia, aturat des de l’inici 
de la pandèmia, el més aviat 
possible. “Som conscients que 
pels usuaris el Centre de Dia és 
un servei essencial”, va assegu-
rar. 

Pomona Fruits 
rep un dels premis 
BBVA en matèria 
de sostenibilitat
Pomona Fruits ha estat se-
leccionada d’entre més de 60 
candidats de tot el territori es-
panyol. BBVA ha reconegut el 
compromís en matèria de sos-
tenibilitat de sis productors. A 
més d’aquesta empresa d’Ivars 
d’Urgell, a Lleida, l’entitat fi-
nancera ha premiat els produc-
tes lactis de Los Caserinos (As-
túries); les fruites i verdures de 
Verdcamp Fruits (Tarragona) i 
Mirabel Do Rosal (Pontevedra).




