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640.000 EUROS DE FIANZA. 
El apuñalador de Lleida no pagará 
la cifra que le pide el juez | PÁG.10

NUEVO VIAL EN TORRE SALSES. Los 
grupos del PSC, Ciutadans y PP votan a favor 
del trazado que conectará Magraners, la 
Bordeta y Cappont con el centro | PÁG.3

La confianza es precisa 
para generar actividad

Introducen una cuota 
joven de inscripciones

INFORM. 
PÁG. 11

FOTO: ACN / Muchos leridanos se interesaron por las obras de calle

Cae la producción 
de melocotón y 
nectarina| PÁG.23-26

Arranca con éxito la Fira de Titelles
Los actos inaugurales registraron una gran afluencia de público, así 
como todas esas representaciones de espectáculos de marionetas que se 
fueron dando cita en diferentes rincones de la ciudad. | PÁG.37

DEPORTES

Idiakez 
dice tener 
capítulos de 
ansiedad
El entrenador del Lleida Es-
portiu aireó ayer públicamen-
te que su situación económica 
es tan precaria que le está empe-
zando a afectar a la salud. “Mi 
situación personal ahora mis-

mo es límite. Llevo unas cuan-
tas semanas con ciertos capítu-
los de ansiedad”, dice. | PÁG.21

FOTO: @FemLoLleida /  
Imanol Idiakez, ayer

FOTO: Lídia Sabaté / La encendida de la Portalada marcó el inicio de una nueva edición de la Feria de Abril

La Feria de Abril se instala en 
los Camps Elisis tres jornadas 

Los Camps Elisis lucen su mejor 
color hasta mañana con la cele-
bración de una nueva entrega de 
la Feria de Abril. | PÁG.37

Los empresarios se 
quejan de que la 
falta de gobierno 
frena inversiones 
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“La incertesa política no és 
positiva per a les empreses 
perquè es frenen inversions”
La Trobada Empresarial al Pirineu, el 16 i 17 de juny a la Seu

“Decidir en un món incert”. Aquest 
és el lema de la 27a Trobada Em-
presarial al Pirineu 2016, que va 
ser presentada ahir a la ciutat de 
Lleida i que tindrà lloc a la Seu 
d’Urgell els dies 16 i 17 de juny. “El 
títol de les Jornades es va decidir 
al gener i han passat quatre me-
sos i està totalment actualitzat”, va 
afirmar el president de la Trobada, 
Vicenç Voltes.

“Està clar que aquesta incerte-
sa política no ajudarà i no és posi-
tiva ni per les empreses ni per a la 
societat en general”, va indicar en 
al·lusió a la situació que viu l’Estat 
espanyol, on després de mesos 
de govern en funcions s’hauran 
de repetir les eleccions generals.
Voltes va afegir que en temps 
d’incertesa “es frenen algunes in-
versions”, i va destacar que “és 
important generar confiança” per 
incentivar l’activitat i el consum i 
que es pugui crear ocupació.

En ser preguntat sobre com 
pot afectar el procés català al 
desenvolupament del teixit em-
presarial de Catalunya, Voltes va 
manifestar que “quan abans es 
resolgui, millor per a tots” ja que 
va indicar que “l’enfrontament no 
ajuda a ningú”.

La Trobada Empresarial al Pi-
rineu d’enguany centrarà el seu 
contingut en la gestió de les em-
preses en un entorn d’incertesa i 

FOTO: T.Alcántara / La 27a Trobada Empresarial al Pirineu 2016 es va presentar ahir a la ciutat de Lleida

la digitalització de l’economia.
Entre les novetats que s’han 

introduit aquest any destaquen 
la implantació d’una quota jove 
d’inscripció, amb un important 
descompte per a empresaris d’en-
tre 18 i 35 anys; la posada en mar-
xa d’un nou web de la Trobada, 
amb informació actualitzada, i un 
nou disseny i l’ús d’un nou dispo-
sitiu mòbil per facilitar una major 
captació de dades i l’opinió dels 
participants en el Baròmetre de la 
Trobada.

La Trobada s’obrirà amb la con-
ferència “Decidir amb valors” a 
càrrec del professor de Direcció 
de Producció, Tecnologia i Opera-
cions d’IESE, Luis Huete. Li seguirà 
una taula rodona amb experiències 
empresarials d’èxit amb clau lleida-

tana. Hi participaran Ángel Jubete 
(Flower), Manel Sort (King.com) i 
Àngel Velasco (Torrons Vicens).

La conferència inaugural de la 
Trobada tindrà lloc el divendres al 
matí i anirà a càrrec del President 
de la Generalitat, Carles Puigde-
mont. Després tindrà lloc una ter-
túlia econòmica amb el títol “El 
còctel de la incertesa” amb Emi-
lio Ontiveros (catedràtic d’Econo-
mia de l’Empresa de la Universitat 
Autònoma de Madrid) i Alfred 
Pastor (professor emèrit d’Eco-
nomia d’IESE Business School i di-
rector de la Càtedra Banc Sabadell 
d’Economies Emergents.

Posteriorment, començarà una 
taula rodona amb el títol “Expe-
riències empresarials de cinc di-
rectius que ja han decidit” i que 

són Alfonso Jiménez (Cascajares), 
Cristóbal Colón (La Fageda), Ma-
ria Cura ( Llorente&Cuenca), José 
Luis López de Silanes (CLH) i Mi-
guel Torres (Bodegas Torres).

També s’ha programat una 
conferència a càrrec de l’ex di-
rector gerent del Fons Monetari 
Internacional (FMI) Michael Cam-
dessus sobre les perspectives per 
l’economia mundial i el cas d’Es-
panya. Una altra conferència par-
larà sobre digitalització. Anirà a 
càrrec de Isaac Hernández, direc-
tor general de Google for Work 
per a Espanya i Portugal.

I la conferència de cloenda serà 
pronunciada per Eloi Pardo, exdi-
rector general de Banca March. El 
títol: “Vaig decidir ser Still Morris, 
i tu ja has decidit?”.

Renta 4 obté 
un benefici 
de 2,5 milions 
d’euros
Renta 4 Banco ha obtingut en 
el primer trimestre de 2016 un 
benefici net de 2,5 milions d’eu-
ros. El patrimoni administrat i 
gestionat, excloent els actius 
sota administració temporal de 
Banco de Madrid, ascendeix a 
13.419 milions d’euros, segons 
va informar ahir Renta4. Els ac-
tius de clients sota gestió s’ele-
ven a 6.666 milions d’euros.

El consistori de 
Vielha obre el 
termini per optar   
a subvencions

Joves alemanys 
fan pràctiques 
de formació a 
Tàrrega

Recta final de les 
Jornades Culturals 
i Saludables de les 
Borges Blanques

L’Ajuntament de Vielha e Mi-
jaran va obrir el passat dime-
cres el primer termini per a la 
sol·licitud de les subvencions 
de l’exercici 2016. L’objecte de 
la convocatòria és la concessió 
d’ajuts per subvencionar des-
peses derivades de l’organitza-
ció d’actes i activitats relaciona-
des amb l’esport, la música, la 
cultura o la joventut.

L’Ajuntament de Tàrrega va 
rebre ahir la visita de 9 joves 
alemanys que fan una estada 
de dos mesos a la capital de 
l’Urgell. Es tracta d’un grup de 
nois i noies d’entre 18 i 25 an-
ys d’edat que fan pràctiques 
en empreses i entitats del mu-
nicipi en el marc del programa 
Hallo, que promou la formació 
juvenil entre països europeus. 

Aquest cap de setmana finalit-
zen les jornades que, amb el 
nom d’Abril Cultural i Saluda-
ble, han englobat una cinquan-
tena d’activitats a les Borges 
Blanques, pensades per a tots 
els públics, amb tallers, xerra-
des i actes culturals, que s’es-
tan duent a terme fins l’1 de 
maig. Les Jornades van viure 
el plat fort durant la Diada de 
Sant Jordi.

L’equip de govern de l’Ajunta-
ment d’Alcarràs ha celebrat l’as-
semblea oberta a la ciutadania 
per presentar els comptes muni-
cipals, en el tancament de l’exer-
cici de 2015. En aquest sentit, el 
consistori assoleix, un exercici 
més, l’objectiu de rebaixar deu-
te, tant el total com el banca-
ri. El regidor d’Hisenda, Jaume 
Bernis, va explicar que l’endeu-

tament total del consistori se 
situa en els 5,6 milions d’euros 
aquest 2015, uns 525.000 euros 
menys que l’any 2014. El límit 
de deute de l’Ajuntament es si-
tua en el 58,1%, molt per davall 
del que fixa la normativa estatal 
del 75%. Aquesta dada, segons 
l’alcalde, Miquel Serra, és molt 
important ja que és sinònim de 
bona salut financera.

Alcarràs aconsegueix situar 
el deute en el 58,1%, per sota    
del 75% que fixa le llei

Endesa ha posat en servei aquest 
mes d’abril la subestació de Tàrre-
ga, a l’Urgell, amb l’objectiu de 
potenciar el desenvolupament 
industrial i econòmic a les comar-
ques de la Segarra, l’Urgell i el Pla 
d’Urgell. 

La nova infraestructura ha su-
posat una inversió de gairebé 14 
milions d’euros, aportats parcial-
ment per la companyia. De mo-

ment, la subestació dóna servei 
a 3.120 clients, majoritàriament 
indústries, i millora la qualitat i la 
continuïtat del subministrament 
elèctric a la resta de la comarca, i 
deixa la instal·lació preparada per 
a possibles noves connexions. La 
instal·lació, ubicada al terme mu-
nicipal de Tàrrega, té una potèn-
cia de transformació total de 80 
MVA. 

Endesa posa en servei una 
subestació a Tàrrega per 
potenciar tres comarques

Sábado 30 dE abriL dE 2016 | cOmArques 11

CarME QUiNTaNa
@CarmeQuintanaPr
Lleida
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