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Degans a Ciències
de l’Educació i
la Politècnica

UNIVERSITAT

❘ LLEIDA ❘ Maria Pau Cornadó i
Francesc Giné van ser reele-
gits ahir degans de Ciències
de l’Educació i l’Escola Poli-
tècnica, respectivament.Tots
dos no tenien cap rival. Cor-
nadó va rebre 56 vots a favor
i 15 en blanc,mentre que Gi-
né va obtindre el suport dels
39 vots emesos. Giné preveu
aglutinar els grups d’investi-
gació de l’escola en un gran
centre.

L’Estat afirma que Catalunya haurà
d’ampliar els horaris d’obertura

COMERÇLEGISLACIÓ

El comitè executiu de la Confederació de Comerç, ambMas.

❘LLEIDA❘ El secretari d’Estat de Co-
merç, Jaime García-Legaz va
afirmar ahir que la Generalitat
ha de complir la normativa en
matèria d’horaris comercials per-
què és vàlida per a tota Espanya
i va afegir que d’aquesta norma-
tiva “no es pot escapar, el que
cal fer és complir-la”.Va subrat-
llar que“és la Generalitat la que
ha de prendre alguna decisió”,
però va indicar que no tenen cap
coneixement de la normativa
que està desenvolupant el Go-

vern per ‘blindar’ el model co-
mercial català (un màxim de 72
hores setmanals d’obertura de
dilluns a dissabte i 8 dies festius
a l’any d’obertura autoritzada
davant les més de noranta hores
setmanals i dotze festius de la
normativa estatal). García-Le-
gaz va insistir en el fet que la
normativa de l’Estat ha regit
sempre, mai no ha estat impug-
nada i és plenament constituci-
onal.Aquesta setmana, la Gene-
ralitat va aprovar la memòria de

l’avantprojecte de llei de mesu-
res en matèria d’horaris comer-
cials per iniciar la seua tramita-
ció urgent per “protegir els ho-
raris comercials” actualment vi-
gents a Catalunya.

D’altra banda, aquesta setma-
na els integrants del comitè exe-
cutiu de la Confederació de Co-
merç de Catalunya, del qual for-
ma part la presidenta de la Fe-
deració de Lleida, Maria Rosa
Eritja, es van reunir amb el Pre-
sident,Artur Mas.

.

Clients, ahir al mercat de les rebaixes de la Zona Alta.

MAGDALENA ALTISENT

S.E.
❘LLEIDA ❘ Comerciants de la Zona
Alta van treure ahir els seus pro-
ductes al carrer per animar les
vendes d’unes rebaixes que es-
tan sent més aviat fluixes, segons
van indicar diversos titulars de
comerços consultats. La plaça
RicardViñes va acollir l’onze-
na edició del Mercat de les Re-
baixes de la ZonaAlta, que va
congregar 28 comerciants, xifra
superior als 22 de l’any passat.
La majoria de parades de ven-
da eren de roba, tant de dona
com d’home i nen, encara que
també n’hi havia de bijuteria,
decoració, articles de cuina i
bany i fins i tot de vi, cafè i al-
tres productes gastronòmics. Pre-
cisament, el president dels co-
merciants de la ZonaAlta, Josep
Bellera, va subratllar que el mer-
cat incorpora cada vegada més
parades i, a més, d’articles més
variats.

Els comerciants van destacar
l’afluència de clients des de la
seua obertura al matí, que van
atribuir a les ganes de trobar
preus més rebaixats i, també,
al fet que el temps va acompa-
nyar.“Amb el vent que està fent
aquests dies, teníem por que no
poguéssim muntar el mercat”,
va admetre una comercianta.No
obstant això, el mercat es va ce-
lebrar sense contratemps i amb
animació des de primera hora.
“La gent té ganes de sortir al car-
rer”, va indicar Bellera. Per la
seua part, l’alcalde, Àngel Ros,
va afirmar que“potenciar el co-
merç passa també pels espais co-
mercials a l’aire lliure i crear
oportunitats”.

Balanç negatiu

La secretària general de la Fe-
deració de Comerç (Fecom), Ro-
saArmengol, estima que el pri-
mer mes de rebaixes les botigues
de Lleida han venut entre un 5%
i un 12% menys que l’anterior
campanya de rebaixes, en fun-

Mercat per remuntar vendes
Els comerciants de la Zona Alta treuen al carrer els seus articles per animar
unes rebaixes fluixes || Parades de roba, bijuteria, decoració i vi

COMERÇACTIVITATS

ció dels sectors.Armengol va ar-
gumentar a Ràdio Lleida que la
situació econòmica actual, en no
generar ocupació, provoca falta
de confiança i de recursos en els
ciutadans i repercuteix directa-
ment en el sector comercial.
“Moltes famílies ho estan pas-
sant molt malament i hi ha una
escassetat de recursos que té una
repercussió en el sector comer-
cial, en tots els tipus de format,
des del petit fins el més gran”,
va detallar.

«Les rebaixes van
començar molt bé
i han anat
afluixant. És
normal. Ha estat
un hivern molt dur
a tots nivells».

M.SISCART.THAÏS
SELECCIÓ

«Els primers
quatre dies van
començar amb
més força que
l’any passat, però
després també van
caure les vendes
més aviat».

J. JUCLÀ.JUCLÀ HOME

«Les rebaixes
estan sent més
fluixes. Hi ha
menys moviment.
Es nota que la
gent té menys
diners a la
butxaca».

M.MOLINS.PINOCCHIO

Com ha anat el primer mes de rebaixes?

L’OPINIÓDELSCOMERCIANTS

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Ros ratifica que
elsmusulmans
podran seguir al
Palau de Vidre
Diu al seu xat que
prorrogaran el lloguer

EQUIPAMENTS

❘ LLEIDA❘ L’alcalde, Àngel Ros,
va ratificar ahir en el seu xat
que Fira de Lleida prorroga-
rà el contracte de lloguer del
Palau deVidre al col·lectiu
musulmà perquè pugui con-
tinuar resant al seu interior,
tal com va avançar aquest di-
ari. El contracte actual venç
a finals d’aquest mes. El pre-
sident de l’associacióWatani,
“en nom de la majoria del
col·lectiu musulmà resident
a la ciutat de Lleida”, va de-
manar en el xat una possible
pròrroga i Ros va respondre:
“el director de la Fira de Llei-
da llogarà com fins ara el Pa-
lau deVidre els mesos en què
no s’utilitza per a la Fira”.
D’altra banda, l’alcalde va
afirmar que el nou pavelló de
la Fira podria estar llest per a
la propera edició de Munici-
pàlia, al mes de novembre, si
es resol ben aviat la qüestió
del seu finançament. “Quan
tinguem l’acord bancari, por-
tarem endavant les obres”, va
detallar.


