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El PP exigeix a Sánchez 
recórrer les resolucions 
del Parlament de dijous
Lleida
ACN
El líder del Partit Popular a Cata-
lunya, Alejandro Fernández, va 
demanar ahir al govern espanyol 
en funcions que “faci els deures” 
i recorri “ja mateix” les resoluci-
ons que el Parlament va aprovar 
dijous sobre l’amnistia dels pre-
sos i la retirada de la Guàrdia Civil 
a Catalunya. Fernández, que va 
visitar la Fira de Sant Miquel, va 
dir que davant la situació “tant 
complicada” que viu Catalu-
nya ha traslladat un missatge de 
“confiança i suport” a les accions 
que el govern en funcions de Pe-
dro Sánchez pugui tirar endavant 
a Catalunya. Un suport però, 
que “no és incondicional” i que 
passa, primer, per portar al Tri-
bunal Constitucional les resolu-
cions aprovades pel Parlament. 
“A Moncloa diuen que ho estan 
estudiant, però encara no és una 

realitat”, va dir Fernández.
El president del PP de Catalu-

nya també va traslladar el suport 
del Partit Popular de Catalunya a 
la Guàrdia Civil i a les forces i cos-
sos de seguretat per la feina que 
“fan de manera exemplar”. “No 

tolerarem que ningú la posi en 
dubte”, va remarcar el líder po-
pular, de la mateixa manera que 
també va defensar el sistema ju-
dicial espanyol per la feina “tam-
bé exemplar” i que fa “de manera 
democràtica”.

FOTO: ACN / Alejandro Fernández va visitar ahir la Fira de Sant Miquel

Una quinzena d’empreses emer-
gents de diferents centres em-
presarials del territori van donar 
a conèixer els seus productes 
i serveis en el decurs de la Fi-
ra de Sant Miquel, en l’estand 
compartit que Globalleida posa 
a disposició dels emprenedors. 
Empreses dels sectors TIC, ser-
veis, domòtica, industria 4.0, 
tecnologia 5G i realitat virtual i 
augmentada van poder tancar 

diferents acord comercials en 
el decurs del certamen. Com a 
novetat han destacat en aques-
ta edició Invelon Technologies, 
una empresa de solucions de 
realitat virtual i realitat augmen-
tada; Akis Research, consultoria 
agrària i forestal fent servir la 
tecnologia 5G en l’activitat agrí-
cola, i Becquel especialistes en 
energia solar, una de les nomin-
ades al Premi a la Innovació.

Èxit de visitants a l’estand 
per a emprenedors del 
territori de Globalleida

FOTO: GL. / El president de la Diputació prova la tecnologia d’Invelon

La Federació de Cases Regionals visita el 
recinte de la Fira de Sant Miquel i Eurofruit
La Federació de Cases i Centres Regionals de Lleida va dur a terme ahir una visita al recinte firal amb 
motiu de la celebració de la 65a edició de la Fira de Sant Miquel i del 34è Saló Eurofruit. A les 10 del 
matí els membres de la junta van ser rebuts per les autoritats municipals i posteriorment van passejar 
pels diferents pavellons i estands de la Fira, com el de LA MAÑANA, per gaudir de l’última jornada 
del certamen. L’acte es va dur a terme abans de celebrar el Dia de la Ciutat. /FOTO: Tony Alcántara

4 TEMA DEL DIA | LUNES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
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FOTO: Tony Alcántara / Els nens i nenes també van gaudir de la Fira

FOTO: T. A. / Milers de persones van visitar el recinte l’últim dia
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65 FIrA De SANT MIQUeL / 34 eUrOFrUIT   GalEria d’Expositors

ASAJA Lleida, sempre al costat dels pagesos i ramaders, presents en aquesta edició de la Fira de Sant Miquel.

La CLÍNICA DE PONENT a la 65a edició de la Fira Agrària de Sant Miquel. La fira ha servit per presentar la nova 
imatge corporativa que tindrà la clínica un cop finalitzades les obres de reforma de l’edifici de Prat de la Riba. En 
la inauguració del certamen la consellera Teresa Jordà ha visitat l’estand de la Clínica.

EMINFOR. Trenta anys treballant al teu costat, presenta Dioxpure a la Fira de Sant Miquel i col·labora amb el 
laboratori Ilersap de Lleida. www.eminfor.com.

TALLERS A. MIQUEL SL, concessionari oficial de les firmes Linde, carretons elevadors, i Hako, fregadores i es-
combradores industrials. Fabricació i venda de cabines, giratoris, culleres hidràuliques, escombradores i extractors 
de bateries. Concessionari Linde a la província de Lleida, Tarragona i Andorra.

GLOBALleida promociona les empreses de la Xarxa CEEI Lleida a la Fira de Sant Miquel.

El concessionari Peugeot de Lleida, AUTODILER 3000, presenta durant la fira tota la seva gamma. Descomptes 
especials i regal d’una televisió per la compra de qualsevol vehicle PEUGEOT durant la Fira de Sant Miquel.

ILERMO HARDI et presenta les últimes novetats en pulveritzadors i atomitzadors. Visiteu-nos al nostre web per 
a més informació: www.hardi.es.

GRUP SEGRE, present un any més a la Fira de Sant Miquel de Lleida. Aprofiteu la promoció, feu-vos subscriptors  
del diari SEGRE i us emportareu un lot de productes típics de Lleida.

fa0d99bd877009faf7d0627ece04a48d16840 16840



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MeY-qJWEN7o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MeY-qJWEN7o&feature=youtu.be
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El gobierno de la Paeria realizó 
ayer una declaración antes de 
terminar el pleno para recha-
zar la encarcelación de los sie-
te CDR y denunció una “cam-
paña de criminalizacion del 
independentismo”.

SEPTIEMBRE DE 2019DIRECTOR: 
FRANCESC GUILLAUMET

www.lamanyana.cat

AÑO: LXXXI  ·   NÚM: 27.859   ·   Precio:  1,30 €SÁBADO 28

Llanto por el clima  
PÁG. 16

FOTO: N. García / El Sr. Postu, con un divertido pregón que reunió a numeroso público, dio el pistoletazo de salida a las Festes de la Tardor

El Govern ‘traspasa’ el 
Centre d’Observació de 
l’Univers a Ferrocarrils

Presidència era el titular del complejo de Àger y la Noguera, su gestor

| TEMA DEL DIA PÁG. 3-10

DETENIDO TRAS ATRACAR 
UNA GASOLINERA  | PÁG. 18

AGREDEN A UN JUBILADO 
PARA ROBARLE EL MÓVIL | PÁG. 18

 Lleida, en fiestas 

Un campo de nectarinas en Al-
batàrrec protagoniza la prue-
ba piloto de conexión 5G que 
permite que un operario inte-
ractúe con un ingeniero a dis-
tancia. La prueba se enmarca 
en las jornadas técnicas de la 
Fira de Sant Miquel.

| PÁG. 14

Albatàrrec 
estrena el 
primer campo 
de España con 
conexión 5G

Lleida es la primera demarca-
ción catalana y la tercera espa-
ñola con mayor porcentaje de 
habitantes con plan de pensio-
nes, casi uno de cada cuatro, 
según un informe del Observa-
tori Unverco.  

| PÁG.23

| PÁG. 25

El gobierno 
de la Paeria 
rechaza la 
cárcel de los 
siete CDR

El 22,6% de la 
población de 
Lleida tiene plan 
de pensiones

| PÁG. 50
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Albatàrrec estrena el primer 
camp amb 5G de tot l’Estat
Permet connectar en temps real un operari que està 
podant un arbre amb l’enginyer que no està en el lloc
Albatàrrec 
ANNA BERGA (ACN)
Un camp de nectarines d’Alba-
tàrrec ha sigut el primer camp 
connectat amb 5G de tot l’Estat. 
La prova pilot es va realitzar ahir 
i serveix per omptimitzar el pro-
cés de poda i millorar el rendi-
ment agrari, així com augmentar 
la productivitat de les finques. 
Durant la prova pilot un operari 
que podava el camp i un enginyer 
agrònom que es trobava en un al-
tre espai, es van poder connectar 
mitjançant unes ulleres prepara-
des per la connectivitat 5G, que 
permetien compartir a temps re-
al la visió de l’arbre. El projecte 
estava impulsat pel Departament 
de Polítiques Digitals i el van de-
senvolupar les empreses Vodafo-
ne, Cisco i AKIS International dins 
el marc 5G de Barcelona.

La tecnologia que hi va inter-
vindre va ser una antena 5G, que 
Vodafone va instal·lar a la fina ex-
perimental AKIS International, i 
les solucions de Cisco preparades 
per al 5G. Un operari va poder 
compartir en temps real la visió 
de l’arbre que estava podant amb 
un enginyer agrònom a través 
d’unes ulleres dotades de càme-

ra, micròfon i un visor comandat 
amb la veu. 

Aquesta prova pilot permet 
que l’operari pugui rebre asses-
sorament d’un tècnic especialista 
que es troba fora del camp, úni-
cament amb la connectivitat 5G. 

David Falguera, director de pro-
jectes d’AKIS International, va ex-
plicar que això permet “combinar 
informació de diferent procedèn-
cia i tipologia”, ja que l’operari 
pot transmetre informació al tèc-
nic mitjançant les ulleres 5G. 

D’altra banda, Eduard Martín, 
director de 5G Barcelona, va ex-
plicar que el desplegament de la 
xarxa 5G “és un factor de creixe-
ment econòmic, de potenciació 
del territori i d’empoderament de 
la gent”, i creu que seria interes-

sant utilitzar aquesta tecnologia 
perquè la gent “es quedi al ter-
ritori”. També va voler afegir que 
seguiran lluitant perquè la con-
nectivitat 5G es desplegui fora de 
l’àrea metropolitana. “Pensàvem 
que passaria al 2021 però s’ha 
avançat una mica”, va afegir.

El conseller de Polítiques Digi-
tals, Jordi Puigneró, i la consellera 
d’Agricultura, Teresa Jordà, van 
participar en la presentació de la 
prova pilot celebrada ahir a Alba-
tàrrec. 

Puigneró va explicar que la 
connectivitat 5G permetrà fer 
més competitiu el sector agrícola 
i generar més ocupació, perquè 
hi ha gent que ha de desenvolu-
par les ulleres. 

També va dir que totes les re-
volucions tecnològiques del pas-
sat, “han aportat més llocs de 
feina dels que hi havia” i va afegir 
que en aquest cas “no serà dife-
rent”.

LA INNOVACIÓ

Per la seva banda, Jordà va ex-
plicar que la innovació és vital pel 
sector agrícola i ramader i va rei-
vindicar que la tecnologia també 
passa pels camps. 

També va dir que és a través e 
la modernització, de la formació i 
del relleu generacional que es po-
dran superar “tots els reptes que 
tenim, un d’ells el digital”.

La presentació de la prova pi-
lot també ha comptat amb la par-
ticipació de l’alcalde d’Albatàrrec, 
Jaume Sanuy, el president de la 
Diputació de Lleida, Joan Talarn 
i els representants de les empre-
ses que han fet possible el projec-
te: Vodafone, Cisco i AKISInterna-
tional.

FOTO: Anna Berga (ACN)/ El sistema pioner es va presentar ahir a Albatàrrec

Alcarràs 
ORIOL BOSCH (ACN)
Un ramader d’Alcarràs (Segrià), Ri-
card Godia, ha aconseguir reduir 
un 11’2% les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle de la seva ex-
plotacions de vaques millorant la 
dieta dels animals i també alguns 
aspectes de la gestió de la gran-
ja. Des de fa tres anys, la seva és 
una de les 120 explotacions que 
hi ha arreu de l’Estat on l’Associa-
ció Espanyola de Productors de 
Bestiar Boví de Carn (Asprovac) 
està portant a terme estudis de-
mostratius per veure com es po-
den reduir les emissions de CO2 
en aquestes instal·lacions. Godia 
assegura que els canvis no li han 
suposat cap “sobre cost” econò-
mic tot i que sí que ha d’invertir 
més temps en estar pendent dels 

animals, els quals considera que 
milloren considerablement la 
productivitat. 

Ricard Gòdia va explicar que 
els canvis que des de fa tres an-
ys està aplicant a la seva explota-
ció de vaques no li han suposat 
“massa daltabaix” sinó que són 
una qüestió de “voluntat i vo-
ler-hi dedicar una mica més de 
temps” per tal de poder afegir 

Un ramader d’Alcarràs redueix un 11% les 
emissions de CO2 amb la dieta als animals

FOTO: O.Bosch (ACN) / Imatge de la granja de vaques ‘sostenible’

un “granet de sorra” per frenar 
el canvi climàtic. Segons el rama-
der, el més important és “parar 
compte” en l’edat de cada animal 
a l’hora d’alimentar-lo de mane-
ra que s’ha de fer una adaptació 
el màxim d’eficient possible per 
aprofitar el 100% del producte 
alimentari. 

D’aquesta manera, segons Go-
dia, la diferència entre una explo-
tació convencional i la seva és que 
ells varien l’alimentació a mesura 
que les vaques van creixent. Així, 
quan arriben al principi se’ls do-
na un pinso “d’adaptació”, que 
conté més fibra; a la mitjana edat 
un pinso una mica més ric; quan 
són una mica més grans un pinso 
amb una mica més de proteïna; 
al tram final es resta proteïna i 
s’aporta més grassa. 

Els primers resultats d’aquest 
estudi van ser explicats ahir en el 
marc d’una jornada d’Asprovac a 
la 65a Fira Agrària de Sant Miquel 
de Lleida.

Assegura que 
no li suposa 
un sobrecost 

econòmic 
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fira de sant miquel eurofruit

mariona kiskeri

Degustacions de productes. Els visitants van poder disfrutar de 
degustacions de diversos productes com formatges i fruita.

Dia del Segrià. El consell comarcal del Segrià va celebrar el dia de la 
comarca amb l’hissat de bandera i subratllant valors dels municipis.

Talarn visita globaLleida. El president de la Diputació, Joan Talarn, va 
visitar diversos estands de la fira, com el de GlobaLleida.

entrega de lots. La regidora Marta Gispert va entregar ahir diversos lots 
als membres de la xarxa de Barris Antics amb Projectes.

La consellera Jordà, a Lleida TV. La consellera d’Agricultura, Teresa 
Jordà, va ser entrevistada ahir per Lleida Televisió a l’estand de SEGRE.

el dia amb més públic de la fira. L’arribada del cap de setmana va propiciar que centenars de persones 
visitessin la fira, i dissabte ha estat el dia amb més públic fins ara del certamen, que tanca avui les portes.

maite monné

consell comarcal Del segrià

Diputació

mariona kiskeri

maite monné

maite monné

Regidors i pubilles deixen de banda la polèmica ■ La Federació d’Associacions de Veïns (FAV) va 
visitar ahir la fira acompanyada de les pubilles i diversos regidors, una imatge que sembla que deixa 
de banda la polèmica després que la Paeria anunciés la voluntat de “suprimir” aquesta figura a les 
festes. El president de la FAV, Toni Baró, va dir que es reuniran amb la Paeria per analitzar la situació.

agenDa

Actes
z 10.20 hores: al club de l’expo-
sitor, al palau de Vidre, salutació 
als membres de la Junta de la 
Federació de cases regionals.

Dia de la ciutat
z 11.00 hores: a la porta d’accés 
a la fira, hissat de la bandera de 
lleida amb motiu del dia de la 
ciutat i ofrena floral en memò-
ria de l’alcalde Fuster.

Clausura
z 17.00 hores: al saló de con-
gressos del palau de Vidre, acte 
de clausura de la fira i entrega 
del premi llibre agrari.

f07aae137721ef778f60d53b9c19b4eb16840 16840



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les empreses Invelon Thecnologies, Becquel i Aerofor han participat en el Connecti.cat del 

divendres 27- 09-2019 (del minut 5:10 al 8:10) 

 

http://www.alacarta.cat/connecticat/tall/festes-de-tardor-de-lleida
http://www.alacarta.cat/connecticat/tall/festes-de-tardor-de-lleida


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://totlleida.cat/exit-de-visitants-a-lestand-que-globalleida-posa-a-disposicio-dels-emprenedors-del-territori/
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https://www.teleponent.cat/exit-de-visitants-a-lestand-que-globalleida-a-fira-de-sant-miquel/
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Un moment de la prova pilot de poda amb tecnologia 5g en una finca d’Albatàrrec, ahir.

Polítics i desenvolupadors del projecte, ahir, a Albatàrrec.

maite monné

maite monné

i. chivA
❘  albatàrrec ❘  Un camp situat 
a l’extrem sud-est del terme 
d’Albatàrrec es va convertir 
ahir en el primer de tot l’Estat 
a estar connectat a la xarxa 5G. 
La finca, de nectarines, va ser 
l’escenari en què es va presen-
tar un projecte desenvolupat 
per Vodafone, Cisco i AKIS en 
el marc de 5G Barcelona, que 
avala la conselleria de Políti-
ques Digitals. Permet connectar 
en temps real i amb una latèn-
cia de només cinc mil·lisegons 
operaris sobre el terreny amb 
tècnics i especialistes que es 
trobin en altres llocs. Així, la 
prova pilot va consistir que un 
podador es col·loqués unes ulle-
res amb una càmera incorpora-
da. A través d’aquestes, es va 
connectar amb un tècnic que 
es trobava en un altre lloc que, 

veient l’arbre a través dels ulls 
de l’operari, va indicar quines 
branques havia de podar i com 
fer-ho. “La tecnologia no és no-
més per a les ciutats, també és 
per al camp. Que arribi al món 
rural contribueix a cohesionar 
i a poder assolir tots els reptes 
que se’ns presenten”, va subrat-
llar la consellera d’Agricultura, 
Teresa Jordà, que va ser present 
a la demostració al costat del 
conseller de Polítiques Digitals, 
Jordi Puigneró, i el president 
de la Diputació, Joan Talarn. 
Puigneró va remarcar que 
“l’aplicació del 5G al camp és 
una oportunitat per generar 
llocs de feina a les comarques 
de Lleida” i també va afirmar 
que “la tecnologia 5G farà més 

Pagesos a l’última en tecnologia mòbil
Presenten a Albatàrrec el primer camp 5G de l’Estat || Prova pilot d’aquest sistema, impulsat per 
la conselleria de Polítiques Digitals, amb una demostració de poda assistida a distància

competitiu el sector agroali-
mentari, que és estratègic per a 
Catalunya”. “Estem obrint una 
porta al futur del camp, la de la 
innovació digital”, va conclou-
re. En la mateixa línia, Talarn 
va destacar que la implanta-
ció de les noves tecnologies al 
món rural és “fonamental” per 
al desenvolupament i per evi-
tar la despoblació. Per la seua 
part, Víctor Falguera, director 
de projectes d’AKIS, va explicar 
que la tecnologia ja està dispo-
nible, encara que la prioritat no 
és que arribi immediatament al 
mercat, malgrat que dependrà 
de la demanda. Eduard Mar-
tín, director de 5G Barcelona, 
va confiar que la xarxa estigui 
desplegada a Catalunya el 2025.

‘modUS oPerAndi’
Un operari es col·loca unes 
ulleres amb càmera i un 
tècnic li indica en directe 
com efectuar les tasques

fira de sant miquel eurofruit

Puigneró afirma 
que el Corredor 5G 
del Mediterrani 
seguirà endavant
n El conseller de Políti-
ques Digitals, Jordi Puig-
neró, va aprofitar la pre-
sentació del primer camp 
de l’Estat connectat amb 
tecnologia 5G per anun-
ciar que la Generalitat 
seguirà endavant amb el 
projecte Corredor 5G del 
Mediterrani, que impulsa 
juntament amb Occitània, 
malgrat les “traves” inter-
posades pel Govern cen-
tral i pel ministre d’Ex-
teriors, el lleidatà Josep 
Borrell. 

I és que, fa unes set-
manes, va transcendir 
que la firma del projec-
te s’havia suspès després 
que Madrid objectés que 
el document fes referència 
a Catalunya com a “país” 
i no parlés en cap moment 
de “Regne d’Espanya”. 
Llavors, des de Brussel·les 
van subratllar la necessi-
tat que totes les iniciatives 
d’aquesta classe s’ajustes-
sin a la legislació interna 
dels estats membres. 

Així les coses, Puigneró 
va indicar que el Govern 
delegarà en empreses i 
centres tecnològics l’im-
puls del projecte, però es 
mantindrà en el consorci. 
A més, va assenyalar que, 
abans del 12 de novembre 
tindrà lloc la presentació 
del projecte Corredor 
5G Mediterrani. “És un 
projecte fonamental i de-
terminant per construir 
l’ecosistema 5G que vo-
lem per a Catalunya”, va 
concloure.

jxcat

Visita de JxCat n Alcaldes i caps de llista de JxCat van visitar ahir 
la Fira de Lleida al costat del conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública, Jordi Puigneró. El van acompanyar Jordi 
Latorre, Marc Solsona i Montse Macià, entre d’altres.

Psc

El PSC critica Jordà n El diputat del PSC Òscar Ordeig va afirmar 
ahir a la sectorial d’agricultura del partit que “resulta poc creïble 
que la consellera Jordà demani preus justos per al sector quan al 
Parlament JxCat i ERC hi voten en contra”.

encomúPoDem

En Comú Podem, per 
l’equilibri territorial
❘ lleiDa ❘ El diputat d’En Comú 
Podem i responsable d’Agricul-
tura, Marc Parés, va assistir ahir 
a la fira amb altres membres del 
partit i del Comú de Lleida, on 
va mantenir diversos contac-
tes per debatre sobre l’equilibri 
territorial.
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Cerrando el círculo
Comunicacion corporativa interna´
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