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El sector agrari ha compensat, en alguns casos parcialment, l’ensorrament constructor.

SEGRE

❘ LLEIDA ❘ La Segarra, el Pallars Jus-
sà i la Noguera són les comar-
ques que han aguantat millor
l’anomenada doble recessió eco-
nòmica, és a dir, les que han
aconseguit millorar el valor de
les seues produccions en el pe-
ríode comprès entre el 2007 i el
2012.Així ho reflecteix l’Anu-
ari Econòmic Comarcal que ha
presentat aquesta setmana Ca-
talunyaCaixa. En concret, l’evo-
lució del valor afegit brut (el ge-
nerat pel conjunt de productors
d’una àrea econòmica), és posi-
tiu en aquestes tres comarques,
una situació de la qual només
poden presumir també elTarra-
gonès i el Pla de l’Estany.

En concret, la Segarra s’em-
porta la medalla de plata a Ca-
talunya, només darrere de la tar-
ragonina, amb un creixement del
2,3%.Aquesta evolució és es-
pecialment destacable si es té en
compte que el conjunt de l’eco-
nomia catalana va tancar el pe-
ríode amb una caiguda del
4,03%. L’estudi explica el cas
de la comarca perquè la caigu-
da de la construcció d’un
29,43% ha estat compensada
pels increments del sector pri-
mari i, en menor mesura, de la
indústria i els serveis. L’agro de
la Segarra, molt influït pel sec-
tor cerealista i el porcí, ha regis-
trat en el període un increment
del 35,77%. La indústria acon-
segueix tancar en números ne-
gres, amb un 0,36%, i els ser-
veis, amb un 5,87.

El Pallars Jussà, per la seua
part, és la quarta comarca ca-
talana amb augments de la seua
economia en el període analit-
zat, darrere de la gironina del

Pla de l’Estany. En el seu cas,
el balanç dóna un increment del
VAB de l’1,75%. L’informe
apunta una situació similar a la
Segarra: la construcció cau un
29,43%, però el sector agrari
millora un 35,77%; la indústria,
un 0,36%; i els serveis, un
5,87%.La Noguera, pel seu cos-
tat, registra una millora d’una
dècima. En el seu cas, la contrac-
ció afecta construcció (-27,14%)
i indústria (-2,66%), però crei-
xen l’agro (18,23%) i els serveis
(5,58%).

Segarra, Jussà i Noguera les úniques
que creixen en la ‘doble crisi’
Són les tres comarques lleidatanes que hanmillorat el valor de les seues economies
en el període del 2007 al 2012 || El camp compensa l’enfonsament del maó
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La reducció del tipus del BCE força la
baixada de l’Euríbor
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Incentius per a
investigació en la
reforma fiscal
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❘ MADRID ❘ El secretari d’Estat
d’Hisenda, Miguel Ferre, ha
anunciat que la reforma fis-
cal en la qual treballa el Go-
vern inclourà incentius per a
la recerca i el desenvolupa-
ment (R+D).“Estic segur que
els incentius lligats amb el
canvi productiu com els refe-
rents a la R+D+i seran pre-
sents en la reforma fiscal que
s’aprovarà l’any vinent”, ha
afirmat.

Fagor insisteix
que Edesa no té
viabilitat

EMPRESES

❘BILBAO ❘ Els treballadors d’Ede-
sa analitzaran avui diumen-
ge a la seu de la fàbrica, a Ba-
sauri (Biscaia), la situació cre-
ada després de la comunica-
ció, per part del president de
Fagor Electrodomésticos, de
la seua falta de viabilitat,mal-
grat la possible injecció de tres
milions d’euros en avals per
part de la Diputació foral de
Biscaia, segons es va informar
ahir.

Telefónica
compra 103
milions del bo
de Telecom
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❘ MADRID ❘ El director financer
deTelefónica, ÀngelVila, ha
indicat queTelefónica, com a
soci deTelecom Italia a través
deTelco, recolzarà el pla que
va presentar aquest dijous la
multinacional italiana i ha
avançat que la companyia va
comprar 103 milions d’euros
del bo convertible de 1.300
milions d’euros emès pel grup
transalpí.

Així doncs,Vila valora po-
sitivament el pla deTelecom
Italia per als pròxims tres anys
que va ser anunciat pel con-
sell d’administració del grup
italià, que preveu millorar la
seua flexibilitat financera,
amb la reducció del seu deu-
te en 4.000 milions d’euros,
i invertir en tecnologies de
nova tecnologia en el mercat
local.

“Creiem que el pla anun-
ciat per part de l’equip direc-
tiu deTelecom Italia va en la
bona direcció”, ha assenyalat
Vila.

CATALUNYA

Són les úniques comarques,

juntament amb Tarragonès

i Pla de l’Estany, que

resisteixen aquest període

❘ LLEIDA ❘ Només tres comarques
de la província de Lleida re-
gistren entre els anys 2007 i
2012 uns resultats econòmics
pitjors que la mitjana catala-
na. Mentre el conjunt de Ca-
talunya veu caure el seuValor
Afegit Brut en un 4,03%, en
el cas de l’Alt Urgell el descens
és d’un 4,29%, al Pla d’Urgell
arriba al 4,9%, mentre que a
l’Alta Ribagorça el retrocés es-
tà xifrat en un 5,46% per
l’Anuari Econòmic Comarcal
de CatalunyaCaixa. Les ten-
dències dels grans sectors a
l’Alt Urgell i el Pla són simi-
lars: les millores als sectors
agrari i de serveis no aconse-
gueixen compensar l’ensorra-
ment del maó i, en menor me-
sura, de la indústria.A l’Alta
Ribagorça, per la seua part,
l’únic sector que avança en po-
sitiu és l’industrial, impulsat
pel component energètic, des-
taca l’Anuari.

En aquest període de dura
crisi, en el qual l’informe par-
la de “doble recessió”, hi ha

unes altres sis comarques de
Lleida que veuen baixar el seu
VAB, encara que en nivells in-
feriors a la mitjana catalana.
Són el Pallars Sobirà (-1,35%),
la Val d’Aran (-1,48%), les
Garrigues (-2,53%), el Segrià

(-3,62%), l’Urgell (-3,69%) i
el Solsonès (-3,83%).

A totes elles es registra un
ensorrament de la construc-
ció, capitanejat per la Val
d’Aran (-42,42%) al baixar la
demanda de segones residèn-
cies, i el Segrià (-30,91%). En
el sector industrial, hi ha re-
partiment d’evolucions, ja que
creix al Sobirà (19,10%),Aran
(15,22%) i Urgell (4,11%),
mentre que baixa a Solsonès
(-15,38%),Garrigues (-9,87%)
i Segrià (-3,37%).

El camp és un factor d’em-
penta econòmica per a aquest
grup de comarques ambmillo-
res que oscil·len entre l’1,98%
del Sobirà i el 23,53% del Sol-
sonès, gràcies als cereals. Cri-
da l’atenció la caiguda del sec-
tor primari al Segrià, amb un
9,16%.

Finalment, els serveis tan-
quen el període 2007-2012 en
positiu en aquest grup de co-
marques, pujada que arriba al
8,21% a Aran i al 0,84% a
l’Urgell.

Alt Urgell, Pla i Ribagorça, amb
pitjors resultats que la mitjana
Malgrat tot, la província aguanta millor les dificultats

DOSCLAUS

Dur 2012
❚ L’Anuari Econòmic Comarcal
analitza de forma detallada
l’evolució del 2012 i, com va
publicar SEGRE divendres, Llei-
da és la província amb pitjors
resultats. En concret, la seua
economia va caure un 2,36%,
un puntmés que lamitjana ca-
talana.

Optimismeper al 2014
❚ Josep Oliver, catedràtic de la
Universitat Autònoma de Bar-
celona i director de l’Anuari,
pronostica un creixement de
l’1,5% de l’economia catalana
l’any que ve.

Rosendo Manrique
Resaltado


