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ECONOMIA

Jordà alerta que vigilarà de prop
els preus de la fruita
www.segre.com/economia
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CCOO i UGT amenacen amb protestes
de temporers pels baixos sous
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ESTADÍSTICA PREUS

TROBADA

La inflació puja a Lleida al maig
per l’alça del cost del combustible

Torra inaugura
avui la Trobada
Empresarial

El transport i les despeses associades a l’habitatge, entre els que més pugen el mes
passat || La inflació mensual, de l’1,2%, és la més elevada de tot Catalunya
REDACCIÓ

L’IPC AL MAIG

❘ LLEIDA ❘ Els preus van augmentar un 2,4 per cent a Lleida, en
relació amb el mateix mes de
l’any passat, una dècima més
que en el conjunt de Catalunya.
Aquest representa l’increment
més fort a la demarcació des de
l’abril de l’any anterior, moment
en què l’Índex de Preus del Consum (IPC) es va situar en els 2,9
punts.
Respecte a la variació mensual, l’increment de maig partint
del mes d’abril, els preus van
augmentar un 1,2 per cent, l’ascens més gran de tot Catalunya,
on la mitjana es va situar tres
dècimes per sota. L’encariment
de la vida és a causa principalment del cost dels carburants
i combustibles, que van augmentar un 9,4% el mes passat
a Catalunya.
En relació amb la tendència

ENERGIA

Madrid data el
2025 el final de
l’ús del carbó

INCREMENT

L’encariment del cost
de vida a Lleida és el
més gran registrat des
de l’abril del 2017
que es registrava l’any passat,
els preus es van disparar el mes
de maig, sent la inflació anual de
l’abril de l’1,3 per cent. Els preus
associats a l’habitatge van pujar
un 3,4 respecte al mateix mes
de l’any passat, degut principalment a l’augment dels costos
de l’electricitat, segons informa
l’Institut Nacional d’Estadística
(INE). A aquest efecte, el transport va presentar l’increment
anual més gran, i va arribar fins
als 5,3 punts.
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Per la seua part, l’IPC a Catalunya va pujar un 2,3 per cent
en relació amb el mateix mes de
l’any anterior, i es va situar el
cost de la vida en els 0,9 punts
respecte al mes d’abril, la mateixa mitjana que a la resta de
l’Estat. Destaca l’increment dels
costos vinculats a l’habitatge,
que presenta un increment del
dos per cent, i dels paquets turístics, que arriben fins als 5,4
punts.
En aquest context, Catalunya

Els sindicats exigeixen una
pujada salarial per l’encariment
n Els sindicats van exigir
ahir una pujada salarial arran de la publicació de les
noves dades de l’Índex de
Preus del Consum. En aquest
sentit, CCOO considera que
resulta “irrenunciable” recuperar el poder adquisitiu
perdut durant la crisi, exigint
una pujada salarial mínima
del 2%, així com la millora
dels salaris més baixos i una
alça de les pensions davant
del repunt de la inflació. En
la mateixa línia, UGT va reclamar vincular la pujada

❘ LA SEU D’URGELL ❘ El president,
Quim Torra, inaugurarà
avui la 29 edició de la Trobada Empresarial al Pirineu,
que reunirà durant dos dies l’empresariat català a la
Seu d’Urgell. La jornada,
que s’ha consolidat com a
referent a Catalunya, acollirà prop de vint ponències
de professionals, empresaris i directius, entre els quals
destaca el fundador del Grup
Hotusa, Amancio López, o
el director de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència
Artificial, Ramon López de
Mántaras.

dels salaris a l’augment de
la inflació, una mesura que
consideren de “justícia social” i que “han d’assumir
les empreses que obtenen
beneficis històricament elevats”. L’USO va reclamar un
increment dels salaris “urgent” i “just”, per així poder
tornar al poder adquisitiu de
fa una dècada. El president
de l’ATA, Lorenzo Amor,
va demanar frenar la pujada dels preus, al considerar
que damnifica l’activitat dels
autònoms.

és la segona autonomia en què
més s’encareix el cost de la vida,
i se situa només al darrere de
Castella-la Manxa, que es troba
una desena per sobre. Els preus
s’han encarit el maig a Catalunya, sent l’IPC de l’abril de l’1,2
per cent. Des de setembre del
2017 no es veien taxes superiors
als dos punts.
Els productes energètics han
fluctuat l’últim any. El mes de
maig del 2017 van registrar un
augment del 8,1 per cent. Al

gener el seu cost va baixar 0,9
punts, per tornar a encarir-se
a l’abril un 2,5 per cent, pujant
un 8,1 el maig d’enguany. Els
carburants i combustibles es troben en màxims des de l’abril del
2017, i se situen per sobre dels
nou punts.
En relació amb el conjunt de
l’Estat, la inflació va augmentar un 2,1 per cent en la taxa
interanual. Al maig va pujar 0,9
punts respecte al mes d’abril,
una dècima per sobre.

Les patronals demanen canviar
l’indicador per calcular la inflació
n Les patronals van posar
ahir l’accent en l’indicador per
calcular la inflació, demanant
que es calculi mitjançant la
inflació subjacent, un indicador que exclou de l’equació
aquells components més volàtils, com és el cas dels carburants i combustibles, de difícil
predicció.
En aquest sentit, la CEOE
va remarcar que amb aquest
indicador, la taxa d’inflació es
manté molt més continguda, i
se situa en l’1,1 per cent, encara que s’accelera tres dècimes

respecte als mesos previs, en
gran manera pels increments
registrats en el cost dels paquets turístics i els serveis
d’allotjament.
Pimec també va demanar
que es prengués com a base
la inflació subjacent, ja que
d’aquesta forma no es recull
l’impacte de les variacions del
preu dels carburants. D’altra
banda, va destacar que l’Estat
espanyol se situa dos dècimes
per sobre d’Europa, el 2,1 respecte a l’1,9, alertant de la pèrdua de competitivitat.

❘ MADRID ❘ La ministra per a
la Transició Energètica, Teresa Ribera, va datar ahir el
2025, com a data orientativa,
el final de l’ús del carbó com
a combustible a Espanya,
creient necessari impulsar
“alternatives” econòmiques
per a les comarques afectades. Quant a les nuclears, va
recordar que el PSOE es va
comprometre a tancar les
centrals que arribin als 40
anys de vida útil. En aquest
context, la ministra va remarcar la importància d’iniciar un procés de canvi cap a
les energies renovables.

AVICULTURA

Bulgària registra
un nou brot de
grip aviària
❘ SOFIA ❘ Les autoritats de Bulgària van confirmar ahir un
nou brot de grip aviària en
una granja situada a la localitat de Donchevo, al nord del
país, decretant una zona de
protecció de tres quilòmetres
i la prohibició d’ous d’au de
la mateixa zona.
L’Agència de Seguretat
Alimentària búlgara va informar en un comunicat que
queda prohibit comerciar
amb aus i ous. Aquest anunci
arriba dos setmanes després
que les autoritats búlgares
registressin un altre brot al
país.

