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Proposen crear un nou 
macrocentre logístic a 
peu de l’autovia A-2
Segons un grup d’opinió i debat 
ajudaria a captar indústries a Ponent
Lleida
REDACCIÓ
El grup d’opinió i debat Compro-
mesos amb el futur de Lleida, 
impulsat per la Fundació ICG, 
proposa crear un macrocentre 
logístic multisectorial per captar 
noves indústries. El grup d’opinió 
considera que aquest gran espai, 
que hauria d’ubicar-se a peu de 
l’autovia A-2, podria servir com 
a imant per a la captació d’una 
major activitat industrial, “ne-
cessària per al desenvolupament 
econòmic de Lleida i la seva àrea 
d’influència”. Aquest lobby plan-
teja impulsar de manera urgent 
més sòl industrial, però en llocs 
on estratègicament sigui reco-
manable, i rellançar nous àmbits 
industrials que generin riquesa i 
nous llocs de treball, com l’activi-
tat de transformació i comercia-
lització agroalimentària, la gene-
ració d’energia, la tecnologia o la 
indústria auxiliar de l’automòbil 
i mobilitat sostenible, entre d’al-
tres. 

“Constatem que a les comar-
ques de Lleida tenim un gran 
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potencial productiu del sector 
agroalimentari i que cal aprofitar 
aquesta oportunitat de negoci i 
adaptar-lo a les necessitats del co-
merç internacional”, segons sosté 
aquest grup d’opinió i debat.

Compromesos amb el futur de 
Lleida va celebrar ahir una nova 
jornada de treball, que va por-
tar  per títol “La reindustrialitza-

ció i la diversificació econòmica 
a les comarques de Lleida”, i on 
es va plasmar tota una sèrie de 
propostes que volen contribuir al 
desenvolupament econòmic i in-
dustrial de Lleida i el seu territori. 
En aquesta edició, es va comptar 
amb la presència de Manuel He-
redia, director de la fàbrica de 
Mahou San Miguel a Lleida.

La patronal Pimec ha organit-
zat per demà dijous a la ciutat 
de Lleida una nova edició de la 
jornada “Lleida empresa”, que 
tindrà lloc a partir de les 16.00 
hores a la Llotja de Lleida-Palau 
de Congressos.

Aquest acte és la trobada re-
ferent de les pimes a la tardor 
lleidatana per tractar aspectes 
importants per l’empresa, en 
aquesta edició, la captació, ges-
tió i retenció de persones. 

S’exposaran com a casos 
d’èxit els de les empreses Iler-
na on libe, Rodi Motor Services 
i Marlex.

Pimec celebra 
demà a la 
Llotja de 
Lleida la seva 
jornada anual 
empresarial

La diputada Helena Martínez va 
participar ahir en l’acte d’inau-
guració del Dia internacional del 
Voluntariat 2019, que es va cele-
brar a la Diputació de Lleida, or-

ganitzat per la Federació Catala-
na de Voluntariat Social (FCVS). 
Amb l’acte s’inicien una sèrie 
d’activitats que s’han programat 
per tot Catalunya.

Lleida commemora el Dia 
Internacional del Voluntariat

FOTO: Diputació de Lleida / Ahir es va fer el primer acte

La Denominació d’Origen Costers 
del Segre ha finalitzat la verema 
de 2019 amb una davallada de la 
producció que se situa entre el 
10 i el 20% depenent de la zona. 
Això no obstant, des de la Deno-
minació d’Origen s’ha assenyalat 
que aquesta baixada respecte a la 
mitjana dels anys anteriors, els vi-
ticultors i cellers es mostren molt 
satisfets per la qualitat del raïm 
que suma uns 18 milions de qui-
los veremats. 

La falta de pluges en les zones 
de secà al llarg de l’any, les gela-
des del mes de maig i l’onada de 
calor del mes de juny són els prin-
cipals motius a l’hora d’explicar 
aquesta baixada de producció. 
Respecte a les varietats collides, 

l’Ull de Llebre torna a tenir un pes 
important a la collita amb un 22% 
del total. 

VEREMA “EXCEL·LENT”

Segons la Denominació d’Ori-
gen Costers del Segre, malgrat la 
reducció de la producció, la ve-
rema 2019 ha estat qualificada 
pels viticultors i cellers com a “ex-

Baixa entre un 10 i un 20% la  
producció de la verema de 
la DO Costers del Segre

cel·lent” i amb un molt bon equi-
libri de sucres i acidesa. Pel que 
fa a l’estat fitosanitari, es tracta 
d’una collita de sanitat perfecte, 
destacant l’absència gairebé total 
de malalties al raïm.

Després de la varietat Ull de 

Llebre amb un 22% del total, la 
producció ha predominat en Ca-
bernet Sauvignon, en un 16% del 
total, seguida del Syrah, amb un 
13%, la Garnatxa negra i el Maca-
beu, amb un 9 i un 7% respecti-
vament. 
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Aquesta 
campanya 

es faran 
18 milions  

Lleida registra 
24 concursos 
de creditors   
el 2018
Catalunya va registrar 970 
concursos de creditors l’any 
2018, un 30% més que l’any 
anterior, procediments als que 
acudeixen les empreses en si-
tuació d’insolvència o incapa-
citat per fer front als seus deu-
tes. A la demarcació de Lleida 
es van registrar durant l’any 
passat un total de 24 concur-
sos de creditors.

La Generalitat, a través del De-
partament de Cultura i mit-
jançant l’Institut Català del Sòl 
(INCASÒL), ha començat la se-
gona fase de restauració de l’es-
glésia de Santa Maria d’Almenar 
(Segrià). Els treballs consistiran 
en dues actuacions, a l’interior 
per donar seguretat al temple, 
i l’altra als murs i façanes exte-
riors per reduir les humitats as-
cendents. L’obra serà executada 
per l’empresa Biosca, SL.

Comença la 
restauració de 
l’església d’Almenar


