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El Grupo Jorge rep dues
denuncies més de la UGT
per “incompliments”
Mollerussa
ACN
El sindicat FICA-UGT Terres de
Lleida denuncia novament el
Grupo Jorge, concretament a la
societat mercantil Axparia, pels
“incompliments” a què estan sotmesos els treballadors, segons el
mateix sindicat. Aquest dissabte
van celebrar una assemblea a la
biblioteca comarcal de Mollerussa amb l’assistència d’una cinquantena de treballadors i entre
les mesures proposades per protestar hi ha les aturades parcials,
segons va explicar el responsable
d’UGT, Antonio Rodríguez.
“Hem posat dues denúncies més a les deu ja presentades
al desembre i tenim una tercera
preparada”, va advertir. En aquest
sentit, el responsable parla d’incompliments en els pagaments
de nòmines i de la prima de producció i també en relació a les
baixes i accidents laborals. “Proposarem eleccions sindicals per
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tal de crear un comitè d’empresa
i així poder defensar als treballadors”, va puntualitzar Rodríguez.
Els incompliments, segons Antonio Rodríguez de la UGT, van
des del pagament del sou mensual, ja que asseguren que “l’empresa paga els mesos de 31 dies
com si fossin de 30, fins a sanci-

Artesa de Segre convoca
la trentena edició del
premi de narrativa breu
Artesa de Segre obre la convocatòria per 30è premi de narrativa
breu, convocat per la biblioteca
Joan Maluquer i Viladot i l’Ajuntament. El premi compta amb la
col·laboració del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Biblioteques Públiques de
Catalunya, Institut d’Estudis Iler-

Global Lleida tanca el 2018
amb 1.250 assessoraments i
el suport a 112 empreses

dencs i el Consell Comarcal de la
Noguera.
Aquest concurs de narrativa breu és un premi anual, en el
qual les obres participants han de
ser en català, inèdites i originals, i
s’han de presentar d’acord amb
les condicions establertes en les
bases. La data limit per presentar

ons indegudes, el pagament incorrecte de la prima de producció i gent que ha estat de baixa
quatre dies i que se’ls ha comptabilitzat una baixa de tot un mes”.
Després de revisar les nòmines,
Rodríguez va xifrar entre 120 i
200 euros la quantitat que l’empresa no paga als treballadors.

les obres és el 22 de març.
Cal tenir en compte que els
concursants, en la primera categoria, els concursants poden preentar els treballs acompanyats
d’un dibuix i en les dues primeres categories poden ser escrites
a mà, però amb lletra clara. En la
resta de categories, amb ordinador (o màquina) i l’extensió màxima ha de ser de cinc folis per una
cara a doble espai.
Els resultats dels guanyadors
d’aquests premis es donaran a
conèixer en un acte públic el mes
de juny.

Global Lleida tanca el 2018 amb
un balanç de 1250 assessoraments i el suport a la creació de
112 noves empreses. Aquestes
noves empreses han generat
200 llocs de treball directes amb
una inversió inicial de més de
2 milions d’euros. Així mateix,
s’han impartit 268 activitats formatives al conjunt del territori
i s’han treballat els programes
de continuïtat i acceleració empresarial. De cara al 2019, Glo-

bal Lleida continuarà centrant
la seva activitat en impulsar la
creació i la competitivitat de
les empreses i en el foment de
l’ocupació, a través d’accions i
programes en quatre àmbits:
Emprenedoria i empresa, dinamització de la Xarxa de Centres
d’Empreses Innovadores, projectes estratègics i territorials i
talent i ocupació. També continuaran les jornades Endavant o
Connecta.

L’ANC de Tàrrega organitza un
debat sobre el paper de l’Estat
en la crisi política catalana
L’Estat espanyol a judici. Aquest
és el tema de debat que l’ANC
deTàrrega ha organitzat pel proper divendres 18 de gener. Seran
quatre els ponents que hi intervindran. En primer lloc, Anna
Arqué, portaveu de la Internacional Comission of European
Citizens. També hi participarà la

periodista Bea Talegón, a banda
del també periodista i escriptor,
Francesc Canosa i el doctor en
història, Josep M. Solé i Sabaté.
L’acte, que es farà a dos quarts
de nou del vespre al teatre Ateneu de Tàrrega, el moderarà el
director de LA MAÑANA, Ignasi
Calvo.

