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EL TRIBUNAL DE JUSTfCIA DE LA UNIÓ EUROPEA DICTAMINA QUE LA Tt DES QUE VA SORTIR ESCOLLIT 

Clatellada a la justicia espanyola 
per la immunitat de Junqueras 

La plana mejor d'ERC, a hlr, davant del Parlamenta !'anunciar la paralitzacló de les negoclaclons pera la inves-tidura després de la sent l nc la. 

El Ueida, fora de 
la Copa davant 
d'unefediu 
Espanyol (0·2) 
El Lleida va jugar un digne duel 
nmb el cuer de Primera, l'Espa· 
nyol, tot i que va acabar e lim i
na! de la Copa del Rei (0-2) pel' 
l'efectivitat de l jugador xines 
Wu Lci, que va fcr cls dos gols. 

ESPORTS 128-29 

La Paeria, decidida 
a ten ir nova 
estació de busos 
i deixar l'actual 
També confirma a 
l'esmorzar de Nada! 
que la cavalcada de 
Reís tindra per primera 
vegada una reina maga 

LLEIDAI 10 

Investidura 11 ERC 
paralitza la negociació 
amb el PSOE fins a 
saber la seua reacció 
a la sentencia 

Puigdemont 11 
Beneficia el president 
i Comín, que avui 
ja podrien entrar a 
l 'Europa rlament 

Torra 11 Es va 
convertir ah ir en el 
primer president de la 
Generalitat en actiu 
inhabiUtat 

Reaccions 1 Les dos 
decisions provoquen 
una gran tempesta 
politica i jurídica 
a tot Espanya 

B NOTICIA I 3-7 

Aran, Ribago1'9' 
i Segarra, les 
comarques més 
riques per habitant 
Són les úniques que superen la 
mitjana catalana en termes del 
PlB, mcntrc que els registres més 
baixos són al Jussa, l'Alt Urgell 
i les Garrigues. Guissona conti· 
nua senl la més rica. 

ECONOMIA 126 

CELEBREM EL NADAL 
AMB UN BON SOMRIURE. 

BONES FESTESJ 
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8 12,7% de les famllies de Lleida l:lbex tanca gairebé pla amb Enagás 
tenen algun aturat. coma protagonista. 
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ESTADfSTICA ANALISI 

Aran, Alta Ribagor~ i Segarra, les comarques 
de Lleida amb més riquesa per habitant 
Són les úniques que superen la mitjana catalana, m entre que els registres més baixos se situen al Jussa, 
l'Alt UrgeJl i les Garrigues 11 La ciutat de Lleida voreja la mitjana i Guissona continua coma líder 
1 LLEIDA 1 Tres comarques de Llci
da se s ituen ent re les zones on 
els habitants ten en una riquesn, 
mesura en termes de Producte 
Interior Bt·ut (PlB), per sobre de 
la mitjana catalana. Aixi ho re
flectetx un estudi que va fer pú
blic ah ir l'lnstitut d'Estadística 
de Catalunya (ldes~t) i referit 
a da des del2017. En concret, 
Aran és líder a la demarcació 
amb 37.100 euros per habita nt, 
un 18,8% per sobre de la mit
jann. El segucix Segarm nmb 
36.300 euros i un 16,2% i Alta 
Ribagor¡;a amb 32.000 euros 
i un 2,5%. Aranés, de fet, e l 
segon tcrritori cntnlil amb més 
bons r·esultats, només supera· 
da per In Ribera d'Ebre, amb 
51.100 euros. 

Al costal oposat de la balan
~a, amb els pitjors resultats de 
la províncin en comparació amb 
la laxa mitjana catalana, hi lm: 

Les comarques de 
l'area de Barcelona 
generen el68% 
del PIB catala 
• Les comarques ele 1'1\m
bit mctropoUta van genc
ro r cl68 per ccnt del PIB 
cata la el 2017, pcrcentatge 
que equival a 161.102,8 
milions d'euros, segons 
dades de l'lnstitut d'Es
ladfstica de Catalunya 
(ldescat). Martorcll és el 
mun1cipi de més de 5.000 
habitants arnb el PIB per 
dlpita més elevat de l'ony 
2017, amb 103.000 eu
ros, seguit de la Canonja 
(Tarragona), amb 100.500 
euros. 

Pallars Jussa (22.000 euros i 
un 29,5% per sota), Alt Urgell 
(22.300 i un 28,6%) i les Gar· 
rigues (22.800 i un 26,9%). La 
situacióde la resta de les comar
ques i perordre aliabctic és: No
guera (25.800 i 17,2%), Pallars 
Sobirll (26.400 i un 15,5%), Pla 
d'Ur~ell (28.000 i un 10,3%), 
Segria (28.400 i un 8,9%), Solso
nes (26.400 i un15,4%) i Urgell 
(27.500 i un 12%). 

Esquladors a Baquelra, un deis multlp les atraclius per ;,¡l turlsme a la Val d'Aran. 

J'el que fn als municipis 
de mes de 5.000 habitants 
i capitals de comarca,181 
deis 216 van ten ir creixe
ments positius e l 2017 
respecte a l'any anterior, 
cncapr,:alats per Vandellos 
i !'Hospitale t de l'!nfaut 
-34,2%- (Tarragona) i 
la Canonja - 25,6%-.Se
gons l'avanr,: del2018, tots 
e ls municipis de més de 
50.000 babitanls van mos
trar unn evolució positi
va del PIB per habitan! en 
comparaci6 amb el 2017, 
arnb l'increment més re
llevan! a Cerdanyola del 
Valles, d 'un 4,6 per· cent. 
En el cas de In ciutal de 
Lleidn, és un 3,2 pcr cent. 

El 2017 va créixer e l PIB n 
toles les comarques catalanes, 
lret del Prior:ll. L'Alta Riba
gor~a és )'única de Cnta \unya a 
banda de In Ribera d'Ebrc amb 
augments per sobre del 20%, 
pero també destaquen la Segnr
rn (18,1%), la Noguera (15,6%), 

ALCARRAS 
Gairebé un de cada 
quatre euros del producte 
interior brut sorgeix 
del sector agrari 

I'Urgell (12,7%) i les Garrigues 
(11 ,4%), lo tes molt per sobre 
deis 3,8 punts de mitjana cata
lana. L~A.ran, I'Ait Urgell i el Se
griñ aconsegueixen més de tres 
de cado qua tre euros del PIB 

EMPRESES AGROALIMENTACIÓ 

Torrons Vicens compra 
I'Aimendrina de Reus 
ILLEIDI\¡ Torrons Vicens ha com· 
prat la historien empresa de Uet 
d'ametlla Almendrina amb seu 
a Reus, segons va public:u ah ir 
)'Ara. L'adquisici6 i la posterior 
ampliació de capital han assolit 
la xifra de 2,5 milions d 'euros. 
Amb aquesto operació,l'empre· 
sa d'Agrnmunt evita el tanco· 
ment de lo companyia de Reus, 
que comptava amb una quin
zona de t reballodors i esta va a 
punt de presentar concurs de 
creditors. 

La torrone rn de l'Urgell va 
facturar l'any passat 43,5 mi
lions d'euros i preveu tancar 
aquest 2019 amb un augment 
del 15 per ccnt. Un 40 pcr cenl 
de vendes les fa en botigues pro
pies. La marca compta amb cin
quanta establimcnts, vuit deis 
quals foro d'Espnnya. Els últims 
que ha obert són n M~xic, Corea 
de Sud i el Japó, i tarnbé ha fet lll 
se u a primera incursi6 als Estots 
Unils ambla inauguració d'un 
comer. 

del sector ser veis, i per la seua 
banda lesGarriguesdestaca per 
la seua especial itzaci6 agraria 
(25,4% del total de scctors) 

ldcs~t també hn Cet una anil
lisi del PIB per habitant a les 
capitals de comarca i municipis 
amb més de 5.000 hnbilants i, 
\In any més, Guissona g uanya 
per golejada a la demarcació 
g ritcics a l'efecte de comptnr 
amb el grup bonArea. Parlem 
de 56.800 euros de producte 
interior brut pcr .,.·eí, un 82 per 
cent per sobre de la mitjann ca-

LABORAL NEGOCIACIO 

tnlann. Agramunt supera pcr 
vuit decimes la taxa de Cata
lunya i arriba a 31.500 euros i 
Viclha e Mi¡'nran el supera en 
1,1 punts, a 'arribar als 31.600 
euros. 

En el cas de la ciutat de Llci
dn, es queda a les portes d'or
ribar a la mitjana jaque e ls 
30.900 euros per habitan! es 
queden a un punt de s ituar-se 
a la mitjana. Deis grans muni· 
cipis, Alcarras és el que té més 
dependencia del camp, nmb un 
24,9% del PIB. 

Els empleats de la neteja de Sada avalen 
el pagament mínim per acomiadament 
l . CHIVA 
1 LLEIDAI U. dotzcnn de lTeballa
dorscontractats perTecmalimp 
i que s'ocupllven de nelejllr les 
instaJ..Iacions de l'cscorxador 
deSada a Lleida, que va cessar 
l'activitat a finals del mes de 
novembre, van avalar ah ir pcr 
ummimitat el preacord sobre 
les cond lcions de l'expedient 
de regulaci6 d'ocupació (ERO) 
que hovien tancnt hores abans 
representants sindicals i la di
recció de )'empresa de neteja, 

segons van assenyalar foots de 
ceo o. 
les condl<ions 

Tecrnalimp, que va plante
jar !'ERO per drcumstancies 
productives arran de la clau
sura de la planta de la histllrica 
Copaga ol polfgon industrial 
El Segre, abonar/\ vint dies 
per any treballat als afectats, 
que és In indcmnització mini
m a prevista per In oonnativa 
laboral por a acomiadaments. 

A més, conced ira un permís 
rctribujt als treba lladors du
ran! dos setmanes, que van des 
de dilluns fins a l proxim S de 
gener, data a partir de la qua) 
seran donats de baixa. 

D'altra banda, cap treballa
dor sera traslladat a ls altres 
centres de trebo ll que Tec
malimp té en nitres punts de 
l'Estat a causa que tots van 
rebutjor aqucstn possibilitat. 
En aquest sentit,la firma ha vía 
ofert cinc recoHocacions. 
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45 ~ne. La saga 'Star Wars' es vi u a Ponent amb 
l'estrena mundial de l'última pel·lfcula. 
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GUARDONS OCUPA CIÓ 

Homenatge a la feina ben feta 
La Generalitat reconeix la trajectoria de la historiadora lleidatana Carmen Berlabé i Ap! Lleida amb 
les me dalles i plaques President Macia 11 Distinció a quinze professionals i cinc associacions 

GUARDONATS 

ME DALLES 

Santiago Berenguer 
Bmet (Tarragona) 
Carmen Berlabt Jo~ (Ueida) 
Jullón Casado Pon/aguo 
(Barcelona) 

Pere Cote// Vilajoscma (Barcelona) 
Domenec Espadalé Vergés (Girona) 
lord/ Esteller 1 Be/ (Barcelona) 
Maria Giralr Casrel/s (Barcelona) 
Josep Herms 1 Mareu (Manresa) 
Jaume Lanospa Gornau (Barcelona) 
Jost Mar rln Vives Abri/IGirona) 
Jost Vicente Marzal 
Marrtnez (Barcelona) 
Roso Mendoza Gonzólez (Girona) 

Foto de familia deis guardon~ts, el presldent Qulm Torr• 1 e l con•eller Chaklr el Homranl, aohlr al Pal¡ou de la Generalltilt. Pere Nieto Skrco (Barcelona) 

AGI:NCIES 1 M.C. 
1 BARCELONA 1 Quinze persones 
que han deslacat en la seua 
trnjectoria proressional, entre 
les qunls In historiadora d'art 
lleidatana Carmen Berlabé, van 
rebre ah ir les medalles al tre
ball President Macia de la ma 
del conseller Cha ki r el Horn
rani. La cerimonia al saló Sanl 
Jordi del Palau de la Generalitat 
també va distingir cinc eotitats 
que han contribuit a mi llores 
en l'ambitlabora 1, com l'associ
ació d'empresories A p i Lleida, 
una de les premiad es a la ca
tegoría d'lgualtat d'Oportuni
tats en el Treball per propiciar 
la conciliació de la vida familiar 
i personal. El president Quim 
Torra, que només va assistir 
al comen~oment de In cerimo-

FAUNA ESPECIES 

nia, va dir que Catalunya "és 
un país que no dcfalleix mai 
i, si per alguna cosa es carac
teritza, és la convicció que en 
el 1rebnll constan! i en l'esfon; 
hi ha la clau de l'exit". "Som el 
que som griicies a la suma de 
cada un d'aqucsts esforc;os per
sonals", va manifestar Torra, 
i va destaca•· que els premials 
són "referents" en una societat 
en In qunl "els jovcs vcuen en 
vosalt res el reiiex deis valors de 
treball, d'esfo t·c; i també del risc 
i el no deixar-se vencer quan les 
coses van malament". 

Moments abans de recolli r la 
medalla, Berlabé, que a l llarg 
de tota la seua trajectoria ha 
defensat de manera rigorosa i 
constan! el patrimoni del Museu 
de Llcidn, es va mostrar "satis-

Localitzen al Jussa un 
muricec amena~at 
¡TREMPilnvestigadorsdel Centre 
de Ciencia i Tecnologia Forestal 
de Catalunya (CTFC) de So Iso
na han trobat noves localitzaci
ons de distribució del muricec 
de Bechstcin, una especie molt 
rara i desconeguda, amena~a
d3 a esenia europea i ibi!rica, 
al bosc d'Aulils, a Tremp, a la 
comarcn del Pallars Jussa. 

El CTFC va capturar l'estiu 
passot un mnscle de muricec 
de Bechstein que va ser marcnt 
amb Ull emissorque va pet·me-

tre !robar el fornt d'a rbt·e que 
utilitznva coma rcfugi, i obtcnir 
informació sobre la seua activi
tat nocturna, e ls h?lbits de cac;a 
i prcíerencia de rcfugis, segons 
va informar ah ir e l centre en un 
comunicat. 

L'orgnnisme considera que 
una de les incognites més grans 
és saber quantes fe melles repro
ductores h i poi hnver a Cata
) un ya i agrega que fins orn les 
dades de cria conegudes són 
"escassfssi 1nes ". 

feta" al vcurc que "tol allo a 
que Ji has dedicar una vida de 
treball ha servil pera alguna 
cosa". En aquesta línia,la his
toriadom va apuntar que, més 
enllil de la batalla judicial amb 
Aragó perles peces del museu, 
"és un reconeixemenl a nivcll 
de país" que posa en relleu les 
seucs inve~tigacions sobre el pa
trimoni llcidata, que van des de 
les obres de la catedral de la Seu 
V ella fins al se u p:tper destaca! 

PARLAMENTS 

El conseller Chakir el 
Homrani va presidir l'acte a 
l'absentar-se Torra després 
del parlament inicial 

DEMOGRAFIA BALAN«; 

en la recuperació d 'un tnpís 
que va ser robat l'any 1979 de 
la catedral de Roda d' lsilvena, a 
Osen. Per In seua pnrl, la presi
denta de Apl Lle ido, Lnia Ro
gel, va apuntar que "estem molr 
contentes de rebre un premi tan 
importan!, que rcconeix cotorze 
anys de treball per visibilitzar 
les dones en d iferents ambits 
professionals, a més d'afavorir 
la conciliaciólaboral i familiar". 
El Homrani, que va ser l'encar
regat de presidir la cerimonia 
per segoo nny consecutiu, va 
posarl'accent dtorant el discurs 
de clausura en la importancia 
de l "treball si lenciós de pro
ressionals i entitats, que mol tes 
vegades passa desapercebut i 
con! ribueix al fet que la socicl al 
i e l po(s ovoncin". 

Xavler Pedr6s i Corrosa (Barcelona) 
Maria Roso rerradellas 
Piferrer (Giro na) 

PLAQUES 

Assodadó de tehabilltacló 
1 educadó especial Jeronl 
de Moragas de M óra d'Ebre 
(categario de Responsobilitar 
So(/ol EmpresorlaO 
Ap! Lleida, moclacló profmlonal 
d'empresarles de Uelda 1 Pitineus 
Ogua/rat d'Oportunirars a la feina) 
Associadó MI FAS de Glrona 
{lgualrar d'OportuniratsJ 
CeDer Cooperatiu i Secció de 
Crédit de Vlla-rodona (Foment 
de la aeac/6 d'emp1eses) 
Osonament (lgualrar 
d'Oporrumrars) 

Lleida iguala el nombre de morts per 
accidents de transit que per su·lcidis 
L.GARCIA 
1 LLE10AI Les comarques Ueida
tanes van registrar l'any passat 
un tota l de 4.349 defuncions, la 
qual cosa representa unlleugcr 
descens del 0,71% respecte a l 
2017. Segons les dades publica
des t~hir per I'Jnstitut Nacional 
d'Estadística (INE), han aug
mentat les morts causades per 
tumors a la província, a ixí com 
les que tcnen una causo exter
na, omb més dehtncions per 
accidents de triinsit i su't'cidi. 

L'estadística assenyaln que 
la principal causa de mort a 
Lleida són les malalties del sis
tema clrculatori,com les insu
Iicil!ncies cardíaqucs, malalti
es cardiovasculars, amb 1.148 
deruncions l'any pass al, seguits 
deis tumors, amb 1.122 morts, 
un 15,5% més que el 2017. 

La tercera causa de defunció 
van ser les malalties del siste
ma respiratori, amb 597 morts 
el2018. Així mateix, les dades 
de 1'11\lE revelen que han aug-

mentntles morts per causa ex
terno, com són els accidcnts de 
tri\nsit, amb 42 víctimes mor
tals l'any passat a la provincia 
de Lleida, en(ront de les 34 de 
l'any anterior. 

A més, l'any 2018 es van re
gist rar les mnteixes morts peo· 
accidcntso la carretera que per 
su\cidi, lambé amb 42 morts, 
In qual cosa representa un in
cromen! del 55,5 per ccnt res
pecte al2017, que va registrar 
27 surcidis. 
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