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�Els agricultorspodran fer la
sega sense aturades el pròxim
estiu.Almenysaixíhovaasse-
gurar ahir el conseller d’Agri-
cultura,JoaquimLlena,queva
carregar contra les mesures
engegades l’any passat pel de-
partamentd’Interiordeprohi-
bir la segaperevitarels incen-
dis, jaquealgunsfocsproduïts
al’Urgell ialaSegarras’havien
atribuïtalamaquinàriaagríco-
la. “Tota lavidahihahagutes-
tiuisempres’hasegat”,vaafir-
marel socialistaLlena, enuna
entrevistaqueLleidaTelevisió
emetràelpròximdijousdia29.
Amés,elconsellerd’Agricultu-
ravallançarundardenverinat
contraeltitulard’Interior,Joan
Saura(ICV),enreferènciaa la
prohibició de l’estiu passat:
“Des del Govern no es va ac-
tuarbé.Perresponsabilitat,no
vaigdir resenaquellmoment,
peròlivaigtraslladar[aSaura]
queaixònohopodemferaixí.”
En lloc de la prohibició de

segar a les hores de calormés
intensa, el conseller va anun-
ciar que, enguany, el departa-
ment d’Agricultura comuni-
caràunseguitdebonespràcti-
ques perquè la situació no es
repeteixi, però sempre pac-
tant-les amb anterioritat amb
elssindicatsilesorganitzacions
agràries.
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LlenadesautoritzaSaura:
espermetràsegaral’estiu
Elconselleradmeterrorsamblesmesuresantiincendisalcamp

Presentaciódel congrés internacional de fruita. ÒSCARMIRÓN

LLEIDA.Lleida celebra avui la
setena edició del Dia de la
GentEmprenedora sota el tí-
tol Sempre hi ha oportuni-
tats. Aprofita-les!. L’econo-
mistaLeopoldoAbadía iPilar
Jericópronunciarandoscon-
ferències a l’Emblemàtic de
la UdL a Cappont (09.15 h).

ConferènciaaLleida
deLeopoldoAbadía

LLEIDA.ElConsell deGovern
de la UdL ha nomenat doc-
tors honoris causa l’historia-
dorCarlosMartínezShaw; el
directorcientíficde laFunda-
ció ‘la Caixa’, JorgeWagens-
berg, i el biòlegnord-americà
Michael A. Savageau.

Wagensberg,‘honoris
causa’delaUdL

LLEIDA. La Policia Nacional
ha detingut dos persones a
Pardinyes relacionades amb
una xarxa de clonació de tar-
getes de crèdit en una opera-
ció portada a terme a tot Es-
panya. El jutge va decretar
ahir el seu ingrés a la presó.

Detingutsperclonar
targetesdecrèdit

Breus

LLEIDA. El preu mitjà dels
vehiclesusatsaLleidavacau-
re almarç un 12% respecte al
febrer, situant-se en 12.490
euros, segons les dades d’Au-
toScout24. El preu a Lleida
segueix per sobre dels 11.700
euros demitjana espanyola.

Cauun12%elpreu
delscotxesusats

�L’empresa IFRGroup pen-
sa duplicar la seua plantilla,
d’entre60 i 70 treballadors, a
la seu que té al Parc Tec-
nològic de Gardeny. Així ho
va assegurar ahir la tinent
d’alcalde de la Paeria, Mont-
se Mínguez, després d’in-
tervindre en la jornada El
Desktop 2.0 per a la millora
de la productivitat empresa-
rial, organitzada per IFR
Group iMicrosoft a laSeuVe-
llaperpresentarelsnouspro-
ductes del gegant informàtic
als empresaris lleidatans.
Per la seua part, l’alcalde

deLleida,ÀngelRos, va clou-
re la jornadaexposant l’expe-
riència de la Paeria en el de-
senvolupament de l’adminis-
tració digital com a rotunda
millora del servei al ciutadà.
Ros va explicar que “el prin-
cipal reptede l’administració
municipal ésposar-sealnivell
que la societat de la informa-
ció i els usuaris demanen, i
complir el repte de la llei
11/2007: donar accés elec-
trònic als serveis públics”.

IFRplaneja
duplicar
laplantilla
aGardeny

Jornadasobresoftware,ahir.

�El grupmunicipal del PP a
laPaeriadeLleidademanarà
en lapròximareunióde laCo-
missiód’Urbanismede l’ajun-
tament que s’habiliti una zo-
na de parada tècnica per als
vehicles privats que única-
mentefectuïnunaparadaper
recollir odeixarels seus fami-
liars a l’estació de tren i que
s’adoptin les mesures ne-
cessàries per millorar la se-
guretat de laparadade taxis,
donant veu a dos denúncies
del col·lectiu de taxistes.
I és que les dos línies d’es-

tacionament de taxis que hi
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Els taxistes reclamenmés
seguretata l’estacióde tren

haa l’estacióde ferrocarril de
Lleida-Pirineus “signifiquen
en l’actualitat un perillmani-
fest per a la seguretat dels
usuaris del taxi que han de
sortird’aquesta zona, quedó-
na directament a la carrete-
ra, onel trànsit devehicles és
molt intens”, va alertar ahir
la regidora i portaveu del PP,
María José Horcajada, reco-
llint les reclamacions del
col·lectiu de taxistes. Horca-
jada tambévaexplicarque la
novaurbanitzacióde laplaça
RamonBerenguer IV provo-
canombroses crítiques, tam-
bé entre el col·lectiu de taxis-
tes. Aquests professionals es
queixenque l’arranjamentde

L’apunt

19sol·licitudsd’ajuts
perxarxesantipedra

�DinouagricultorsdeLlei-
dahansol·licitat instal·lar
xarxesprotectoresdecul-
tiusa travésdepréstecsa
interès zeroenpropde100
hectàrees. L’ajudaconsisteix
en labonificaciódel 100%
dels interessosdel préstec
subscrit amb l’InstitutCatalà
deFinances (ICF ). Val adir
que l’importmàximde la in-
versióésde15.000€/haen
llenyoses i de25.000€/haen
ornamental. El préstecésa
10anysambundecarència.

� La Llotja acollirà del 5 al 7
de maig Fruita 10, el primer
congrés mundial de fruita
dolça en què participaran
operadors dels cinc conti-
nents, entreelsqualshiha30
que procedeixen demercats
emergents com l’AràbiaSau-
dita, els Emirats Àrabs, l’Ín-
dia, Rússia, l’Iran i la Xina.
“Serà una oportunitat única
per facilitar la feinaalsexpor-
tadors de fruita de Catalu-
nya”, va dir ahir el conseller

JoaquimLlena, en lapresen-
tació de la reunió. A més de
ponències sobre com són,
quèvolen i quènecessitenels
complicats mercats emer-
gents, el congrés tindrà com
a al·licient la possibilitat que
tindran els operadors de
conèixer centrals de Lleida i
finquesexperimentalsenquè
Agricultura treballaennoves
varietats. A la pràctica, di-
rectiusdegrans importadors
podran trepitjar les finques

i veure als arbres com crei-
xen les fruites que podran
comprar a partir del juny.
Jannie Holzhausen, repre-
sentant d’un dels operadors
més importantsdelsEmirats
Àrabs, donarà la visió
d’OrientMitjà: el directorge-
neral de Markel, Chris Whi-
te, analitzarà lesoportunitats
delmercat català i lesdificul-
tatsdelmercat indi seranex-
posades per Taeron Arora
d’IG Internacional.

Els àrabs busquen fruita a Lleida

Taxis aturats ahir davant de l’estació Lleida-Pirineus. ADN

laplaçahaoblidatdeixaruna
zona perquè els vehicles pri-
vats que vulguin portar o
deixar els seus familiars a
l’estaciópuguinefectuaruna
parada breu, “obligant-los a
parar els seus cotxes a la zo-
na de taxi, fet que impedeix

desenvolupar la feina
d’aquest col·lectiu amb nor-
malitat”, va dir Horcajada.
Perúltim, l’oposició enple va
demanar ahir a l’alcalde Àn-
gelRos que recuperi el doble
sentit als carrersAlcaldeRe-
casens i Sant Ruf.


