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Ábalos demana des de la
Seu que no es bloquegi la
investidura de Sánchez
El ministre de Foment en funcions anuncia un
nou retard de deu mesos en el GPS de l’aeroport
La Seu d’Urgell
ACN
El ministre de Foment en funcions i secretari de l’àrea d’organitPSOE J
L Á
presentació al Congrés dels Dipu-

Á
litat” per tal, va afegir, de poder
“encaixar la pluralitat” de forces
presentació a la cambra espanyola després de les eleccions del 28A P
que “no es bloquegi la governabiP
S
E
aquelles formacions que “assumeixen i reivindiquen el paper
de l’oposició” han de tenir clar
que abans de poder-se situar en
aquesta posició cal formar un
E
F ment en funcions ha fet aquestes declaracions abans de cloure
la 30a Trobada Empresarial al PiS
U
S
per formar govern, va dir que es
ons d’Estat” per sobre dels inte-

P
S
del govern de l’Estat. En aquest
pressions rebudes per a què es
convoquessin eleccions, “el poble s’ha pronunciat” i va conclou-

RETARD EN EL GPS DE LA SEU
El Ministre de Foment va apro-

veure si “aquells que en aquests
mesos s’han dedicat a l’obstrucqueig”.
S
govern, va reiterat que l’aposta

l’Alt Urgell per anunciar un nou
S
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amb Podem com a “soci priori-

amb persones independents, les

quals poden “tenir més o menys
-
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rà encara uns deu mesos més del
previst.

Els empresaris diuen que els resultats
electorals no inluiran al seu negoci
Un 42,75% dels empresaris que
la Trobada al Pirineu considera
que els resultats de les darreres
A
M
dran cap impacte en els seus negocis. De les 138 persones que
van respondre aquesta pregunta,
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M
questa pensa que la facturació de
la seva empresa creixerà aquest
no
i un 5,43% ho desconeix. Pel que
fa a la creació de llocs de treball,
amb un no
ho sap. D’altra banda, el 64,44%

marxa “a curt termini”. En el cas

La 30a Trobada reconeix
la trajectòria d’Endesa

a l’entorn empresarial, un 33,57%
de les persones que van fer l’enquesta creu que aquests elements contribuiran a crear més
llocs de treball.

La 30a Trobada Empresarial al
Pirineu va reconèixer ahir la trajectòria d’Endesa, empresa líder
en el sector elèctric espanyol i
la segona operadora a Portu-

FOTO: T. P. / U
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i medi ambient, un 20,74% diu
que “de moment, no” i el 14,81%
restant assegura que la posarà en

gal. El responsable d’empreses
d’Endesa a Lleida, Gerard Fita,
va recollir el reconeixement de
mans de Francesc Xavier Juvillà,
un dels fundadors de la Trobada.

