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Una firma de les Garrigues
licita per comprar Nostrum.
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L’Ibex-35 perd un 0,23% en la sessió  
i s’allunya dels 9.200 punts.
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Imatge d’arxiu de l’eix Comercial de Lleida.
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❘ LLeIDa ❘ Els preus a la província 
de Lleida van repuntar un 1,2 
per cent el mes d’octubre res-
pecte al de setembre, l’ascens 
més important entre les de-
marcacions catalanes, i la taxa 
interanual es va incrementar 
en dos dècimes, fins al 0,3 per 
cent, segons dades fetes públi-
ques ahir per l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE).

Respecte al setembre, el mes 
passat els preus que més van 
pujar i amb diferència van ser 
els del vestit i el calçat, amb un 
repunt a l’octubre de l’11,1 per 
cent, seguits a gran distància 
pels d’aliments i begudes no 
alcohòliques, que van créixer 
un 2,5 per cent, i de l’habitatge, 
aigua, electricitat, gas i altres 
combustibles, que ho van fer un 
1,4 per cent.

Per contra, els preus que més 
van abaixar van ser els del lleu-
re i la cultura, que van dismi-
nuir un 0,7 per cent, i els de les 
comunicacions, els restaurants 
i hotels i altres béns i serveis, 
que es van reduir 2 dècimes, 
respectivament.

Per altra banda, els preus 
dels aliments i begudes no al-
cohòliques van pujar un 1,9 per 
cent en termes anuals en gran 
manera impulsats per l’alça de 
les categories de carn de porcí, 
patates i malgrat el retrocés de 
l’oli i els greixos.

L’IPC a Catalunya va pujar 
vuit dècimes a l’octubre respec-
te al setembre i la taxa interanu-
al es va mantenir en el 0,3%, 
segons dades l’INE. 

Lleida encapçala la pujada de la 
inflació a Catalunya a l’octubre
Respecte al setembre els preus van repuntar un 1,2% pel vestit, el calçat i els 
aliments || En taxa interanual la inflació puja dos dècimes, fins al 0,3 per cent

estadística preus

Catalunya ocupa una posició 
intermèdia en comparació amb 
d’altres comunitats autònomes 
i se situen al capdavant Navar-
ra i Euskadi, amb una taxa in-
teranual del 0,5%, i a l’extrem 

oposat es troba Ceuta, amb un 
-0,3%.

En el conjunt de l’Estat, l’IPC 
va registrar a l’octubre una pu-
jada interanual del 0,1%, igual 
que el repunt registrat al setem-

bre, davant la pujada del preu 
de l’electricitat i les fruites, que 
ha estat compensada per la bai-
xada de carburants i paquets 
turístics.

Els sindicats UGT i CCOO. 
de Catalunya van reclamar al 
futur govern augments salarials 
i avançar en la negociació d’uns 
pressupostos socials per superar 
la desigualtat.

Per la seua part, la patronal 
Pimec va afirmar que un dels 
principals reptes del futur Go-
vern central serà reduir la inci-
dència dels preus de l’energia en 
l’evolució de l’IPC alhora que 
s’avança en la descarbonització 
de l’economia.

Més pomes i 
menys peres  
als magatzems

estocs

❘ LLeIDa ❘ Les cambres de fred 
de la província de Lleida van 
acabar el mes d’octubre amb 
un total de 235.949 tones de 
poma emmagatzemades, xi-
fra que suposa un increment 
de més d’un 30 per cent res-
pecte a les mateixes dates de 
l’any passat, segons Afru-
cat, amb la varietat golden, 
amb 163.069 tones, com la 
de més volum. En peres, la 
patronal fructícola catalana 
té comptabilitzades 89.023 
tones, la qual cosa represen-
ta un 3 per cent menys que 
l’any passat.

Treball indaga 
sobre el pla de 
baixes d’Atento

laboral

❘ LLeIDa ❘ Treball ha demanat 
informació a Atento sobre el 
pla de baixes incentivades 
impulsat enguany, al qual 
es van acollir onze dels 200 
empleats que la companyia 
té a Lleida, per una denúncia 
d’UGT que afirma que “for-
ma part d’un procés d’aco-
miadament encobert”. Sobre 
l’acomiadament per acumu-
lar baixes de la presidenta del 
comitè de Lleida, aquest mes 
es preveu una protesta a Ma-
drid per exigir la supressió de 
la causa d’acomiadament de 
la normativa laboral.

Lleus repunts de la 
gasolina i el gasoil
❘ maDrID ❘ El preu de la gaso-
lina ha repuntat en l’última 
setmana (0,23%), mentre que 
el gasoil ha pujat lleument 
(0,08%), segons el Butlletí 
Petroler de la UE. El litre de 
benzina es ven a una mitja-
na d’1,299 euros i el gasoil, 
a 1,215 euros.

Rebuig d’un etiquetatge 
més clar per a la mel
❘ brUsseL·Les ❘ La Comissió Eu-
ropea ha emès un dictamen 
en el qual rebutja utilitzar un 
etiquetatge més transparent 
per a la mel, sense que es de-
talli el percentatge dels dife-
rents tipus de mel utilitzades 
i tampoc que els països apa-
reguin en un ordre associat a 
l’esmentat percentatge.

Pimec preveu que el 2020 
l’economia segueixi a l’alça

patronals fòrum empresa

❘ LLeIDa ❘ El president de Pimec, 
Josep González, va confiar 
ahir que l’economia continu-
arà creixent durant el 2020, 
malgrat reconèixer una “certa 
desacceleració”. González es 
va mostrar optimista i va re-
marcar que, fins i tot, “hi ha 
algun símptoma a Europa que 
fa pensar que la desacceleració 
s’està contenint”.

Poc abans de la celebració del 
PIMEC Fòrum. Lleida Empresa 
2019, González va valorar po-

sitivament el principi d’acord 
entre el PSOE i Unides Podem 
perquè “l’important és que es 
comenci a governar com més 
aviat millor”. Va reclamar al 
futur Executiu espanyol una 
fiscalitat específica per a les 
pimes, l’aplicació d’un règim 
sancionador de la morositat i 
un “preu just” de l’energia que 
permeti a les pimes “ser compe-
titives”. Durant el fòrum es van 
lliurar reconeixements als socis 
més antics de Pimec Lleida. Pimec va reconèixer ahir els seus socis més antics de Lleida.
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1,2%
mensual

els preus a Lleida van repuntar a 
l’octubre amb l’ascens més alt de 
tot Catalunya.

0,3%
anual

en taxa interanual, la inflació va 
pujar dos dècimes, fins al 0,3 per 
cent.
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