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FOTO: Tony Alcántara/ la Fira Horeca va ser inaugurada ahir al matí al Palau de Congressos de lleida 

El Grup Borrós presenta 
novetats alimentóries 
per a la hostaleria 
La Llotja de Lleida acull .la seva 
primera fira professional a la ~iutat 
El Palau de Congressos 
de Ueida acull des d'ahir i 
awi la primera edició de 
la Fira Horeco, dedicada a 
productes gastronomic.S per 
a la hostaleria. L'impulsor 
del certamen és el grup 
lleidata Borras. 

Lleida 
CARM E QUINTANA 

La historia d'aquesta empresa de 
Lleida comen~a l'any 1948, ara fa 
75 anys, amb la posada en marxa 
d'una fabrica de gel al carrer Co
mer~: Buenaventura Borras SA. 
El Grup Borras és ara líder en el 
segment del congelat amb nom
brosos productes per proveir al 
sector de la hostaleria (hotels, 
restaurants i cafeteries). -

El Palau de Congressos de 
Lleida acull ahir i avui la primera 
fira professional impulsada per 
aquest Grup, la Fira Horeca, on 
!'empresa ha reunit a alguns deis 
seus millors proverdors per a pre
sentar les novetats i tendencies 
del mercat, per exemple en pro
ductes vegans o de quinta gam-
m a. 

La fira esta formada per una 
desena d'estands, que mostren 
productes variats com coctails, 
pa, peix, pizzes, patates fregides, 
productes de bollería, embotits, 

FOTO: C.Q 1 Un cuiner al costat del retol d'entrada al retinte firal 
--------- -

entre molts altres. 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

El director comercial del Grup, 
Oriol Borras, afirmava ahir des
prés de la inauguració del certa
men a la Llotja amb l'assitencia de 

' !'alcalde de la ciutat, Miquel Pue
yo, i altres carrecs institucionals 
que "la fira és una estrategia que 
hem utilitzat acompanyats deis 
nostres proverdors principals per 
poder arribar als nostres clients i 
presentar novetats". 

"És com un pont entre el pro
ve"idor i el client, venim d'una 
pandemia i el sector de la hosta
leria ha estat molt castigat i ara 

------------

que n'estem sortint aprofitem per 
presentar les nostres novetats i 
les tendencies que han sortit". 

El Grup Borras té en aquests 
moments 130 treballadors i seu 
radi d'acció i distribució compren 
tota la demarcació de Lleida, Os
ca,' Barcelona i Saragossa. 

COST ENERGETIC DISPARAT 

El director comercial del grup 
va manifestar ah ir que " l'augment 
deis costos de l'energia ens esta 
afectant molt, la llum se'ns dis
parat moltíssim" i indica que en 
el seu cas el 80% de l'electricitat 
que gasten es fa de nit, quan els 
congeladors van a tot rendiment. 

FOTO: Aj.íarrega 1 Acte de formalització de la donació ahir 

Caixabank fa una donació 
per comprar mobiliari a la 
Residencia de Tarrega 
La Fundació Residencia de la 
Gent Gran Sant Antoni de Tarre
ga ha rebut el suport de la Fun
dació "la Caixa" a través de 
CaixaBank per a la compra de 
mobiliari d'ús assistencial i di
vers material geriatric que con
tribuira al benestar de les perso
nes usuaries. L'acció s'emmarca 
en un conveni de col·laboració 
mitjan~ant el qual Fundació "la 
Caixa" i CaixaBank ja aportaren 
durant les tres anteriors anuali
tats uns altres 17.900 euros que 

també es destinaren a l'adquisi
ció de mobiliari d'ús assistencial 
i divers material geriatric així 
com de llits articulats. L'alcaldes
sa de Tarrega i presid~nta de la 
Fundació Residencia de la Gent 
Gran Sant Antoni, Alba Pijuan 
Vallverdú, va participar a l'acte 
de signatura juntament .amb el 
director del centre, Josep Lar
díez; el director de Banca d' lns
titucions Lleida de CaixaBan k, 
Víctor Martínez i el director de 
CaixaBank Store de Tarrega. 

Conclou el cicle sobre 
el comer~ que ha tractat 
aquest sector al Pallars 
La Pobla de Segur va acollir ahir 
!'última jornada del cicle de co
mer~ "Repensem el comer~, 

potenciem el Pallars", una pro
posta a partir de diferents tema
tiques pensades per abordar de 
manera compartida els reptes 
als quals s;'enfronta el comer~ 
actualment, de manera gene
ral i també en l'entorn rural. 
Aquesta darrera sessió, sota el 

títoi"Cam-inem junts per arribar 
més lluny" va estar dedicada a 
l'associacionisme comercial i va 
comptar amb la participació de 
tres entitats que van aportar la 
seva visió i van exposar les dife
rents formes funcionament, que 
els permeten donar resposta a 
les amenaces i reptes amb que 
es traben de manera col-lectiva 
i amb efectivitat. 

La Generalitat nomena a 
Laia Calaf nova directora 
del Pared' Aigüestortes 
La biologa Laia Calaf Viñolas és 
la nova directora del Pare Na
cional d'Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici, segons va fer pú
blic ahir la Conselleria d'Acció 
Climatica de la Generalitat. Ca
laf pren el relleu en el carrec a 
Merce Aniz, que s'ha jubilat en
guany. Calaf és doctora europea 
en biología per la Universitat de 

Barcelona i té un mestratge en 
alta funció directiva per I'Escola 
d'Administració Pública de Cata
lunya. Ha treballat en diversos 
pares, com el Pare Natural Po
sets-Maladeta (Aragót o el ma
teix Pare Nacional d'Aigüestor
tes i Estany de Sant Maurici, i ha 
acompanyat les ovelles en trans
humancia en diverses ocasions. 

rcolomina
Resaltado



La DIMECRES 16 DE NOVEMBRE DE 2022 COMARQUE 17 

El PSC ratifica 18 candidats per 
a les municipals de r any 2023 

Junts reclama 
que s'executin 
les obres del 
camí d'Oliola 
aPlandogau Els socia listes constaten un "canvi de tendencia" i 

estan recuperant !listes que no van ten ir el 2019 
La diputada de Junts al territori 
Cristina Caso! ha presentat una 
proposta de resolució al Parla
ment, juntament amb el dipu
tat Salvador Vergés, en que re
clamen al Departament d'Acció 
Climatica que executi les obres 
al camí que va des d'Oiiola fins 
a Plandogau, quatre quilome
tres que van quedar pendents 
d'arranjament des del 2007 i 
que cor:~stitueixen !'única via 
que uneix directament els dos 
sectors del Canal Segarra-Garri
gues a la Noguera. En concret, 
la proposta denuncia que entre 
els anys 2006 i 2007 es va fer 
una primera actuació per unir 
els dos ambits de concentra
ció parcef.laria del Canal Segar
ra-Garrigues a Oliola, en la qual 
es van condicionar i arranjar els 
set quilometres que uneixen la 
zona sud amb el nucli d'Oiiola, 
i que encara resta pendent la 
continuació del camí d'Oiiola a 
Plandogau. 

U e ida 
REDACCIÓ 

El PSC de les Comarques de Llei
da, Pirineu i Aran va ratificar ahir 
un total de 18 caps de llista a di
ferents pobles de Lle1da per a les 
properes eleccions municipals 
del 2023. Així es va aprovar en 
el Consell de Federació, que en 
aquesta ocasió va comptar amb 
la participació del Secretari de 
Política Municipal del PSC, Joa
quín Fernández. 

El Primer Secretari del Partit 
Socialista de Catalunya de les Co
marques de Lleida, Pirineu i Aran, 
Osear Ordeig, va posar de relleu 
ahir que "estem recuperant can
didatures i !listes en pobles i mu
nicipis en les que no en vam po
der fer al 2019; veiem, dones, un 
canvi de tendencia que ens porta 
al ciar objectiu de ten ir més !listes 

FOTO: PSC/Imatge del Consell de Federació que es va celebrar ahir 

i per tant més alcaldies socialis
tes" i va afegir que "la del PSC és 
la única oferta política que garan
teix formar governs seriosos i res-

FOTO: Diputació/ El president de la Diputació va visitar els municipis 

Talarn aborda els projectes 
municipals de Sant Ramon i 
Biosca per optar a tenir ajuts 
El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, va visitar 
ahir I'Ajuntament de Biosca, on 
va ser rebut per !'alcalde, Josep 
Puig, amb qui va mantenir una 
reunió de treball i va visitar el 
local social. Posteriorment, es 
va despla~ar fins a Sant Ramon, 
on es va reunir amb l'alcalde, Jo
sep M. Ribera, i membres de la 
corporació municipal, amb qui 
va mantenir una reunió de tre-

ball i va visitar la pista de padel 
feta amb el Pla d'lnversions de 
la Diputació. El president de la 
Diputació i els alcaldes de Biosca 
i Sant-Ramon van analitzar pro
jectes municipals per prioritzar 
de cara a l'any 2023 que puguin 
optar als ajuts deis diferents 
plans economics de la Diputació, 
des d'inversions en Cooperació, 
equipaments i serveis de Salut 
fins a mil lora de camins. 

ponsables". Les candidatures ahir 
aprovades se sumen a les que 
es van ratifica r en el Consell del 
passat mes de setembre i corres-

Organitzen una 
jornadaper 
transformar l'Espai 
de Verdú en inclush.~ 

l'Associació Alba de la ma de 
la Fundació Carulla organitzen, 
dissabte, un 'Mutare al Territo
ri', una sessió de cocreació on 
es trobaran una cinquantena 
d'agents socials i culturals del 
territori per trobar respostes 
concretes a un repte que l'en
titat s'ha plantejat: Com trans
formar I'Espai de Verdú perque 
esdevingui un espai cultural 
comunitari i inclusiu . 

Fraga presenta 
avui la primera 
edidó del certamen 
'Festa del Coc' 

l'Ajuntament de Fraga presen
tara avui la primera edició de 
la Festa del Coc, un certamen 
dedicat a la repostería i les arts 
tradicionals. A l'acte de pre
sentació hi assistiran Santiago 
Burgos, alcalde, Javier Catalán, 
regidor de Fires, ldoia Moreno, 
responsable de !'Oficina de Tu
risme i Julio Pardos, tecnic de 
tires. 

ponen a Lleida, Balaguer, la Seu 
d'Urgell, Tarrega, Menarguens i 
Peramola. 

En concret, els candidats i can
didates aprovats ahir són: Sebas
tia Ribes per Alcoletge; Kleber 
Esteve per Alfarras; Sebastia No
guero per Almenar; Teresa Mayo
ral per Alpicat; Fermí Massot per 
Aspa; Hipolit Sisó per Benavent 
de Segria; Josep Maria Sisteró 
per Coll de Nargó; Joan Pons per 
Juneda; Toni Torres p~r Linyo
la; Joel Bastons per Mollerussa; 
Isabel Perera per Montferrer i 
Castellbó; Ramón Vilapriñó per 
Montgai; Caries Boix per la Pobla 
de Segur; Núria Esteve per Sarro
ca de Lleida; Núria Gil per Soses; 
Agustí Jiménez per Torre-serona; 
Sílvia Romero per Tremp i Jordi 
Ayats per Vallbona de les Mon
ges. 

· FOTO: Consell de I'Urgell/ lmatge de l'acte d'inauguració que es va fer 

Anglesola inaugura el nou 
purit de Servei d'Intervenció 
Socioeducativa Itinerant 
Anglesola va acollir ahir l'acte 
d'inauguració del SISI Urgell, on 
el president del Consell Comar
cal de I' Urgell, Gerard Balcells, la 
consellera comarcal, Sílvia Fer
nandez i l'alcaldessa d'Anglesola, 
Carme Miró, acompanyada del 
Tinent Alcalde, Enrie Valls, van 
donar la benvinguda al personal 
tecnic que desenvolupara les se
ves tasques en aquesta població. 
El SISI és un servei preventiu i so-

cioeducatiu que es despla~a set
manalment amb un equip format 
per una treba lladora social, un 
educador social i una integrado
ra social. Amb !'obertura d'aquest 
nou servei, el SISI Urgell atén, a la 
comarca, un total de 84 menors 
amb edats compreses de O a 18 
anys i 44 famílies. El servei es 
presta als municipis d'Agramunt, 
Bellpuig, la Fuliola i amb aquest 
nou punt, ara, també a Anglesola. 
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Un mosso fora de servei permet 
la detenció de tres persones per 
robar en una casa de Camarasa 
Els enxampen a Bellcaire quan buscaven altres objectius 

U e ida 
REDACCIÓ 

Els Mossos d'Esquadra van dete
nir dissabte dos homes de 31 i 41 
anys i una dona de 32" anys per 
robar amb forc;a en una casa de 
Camarasa. Segons la policía, van 
forc;ar la finestra i quan van ser 
a dins se'n van emportar joies, 
rellotges i diners. Es dóna la cir
cumstimcia que un mosso fora de 
servei va detectar els liad res quan 
estaven buscant altres objectius a 
Bellcaire d'Urgell. En concret, va 
veure dos homes, que no conei
xia de la població, que observa
ven cases a l'avinguda Onze de 
Setembre, mentre una dona els 
esperava en un cotxe. Llavors va 
avisar als seus companys de ser
vei, moment en que va coneixer 
el recent robatori de Camarasa. 

rOTO; A, , (ACM) Els agents van trabar rellotges i joies al cotxe 

Quan van arribar les patrulles 
van identificar i escorcollar els 
tres sospitosos i van revisar una 

paperera on havien llenc;at uns 
objectes quan l'agent fora de ser
vei es va dirigir a ells. A !' interior 
hi van trabar uns guants, lots i un 
tornavís. Quan van revisar el tu
risme, hi van trabar rellotges i jo-

Vigilen portals web i llocs on 
vendre les peces del Monestir 
de Vallbona de les Monges · 
Els Mossos d'Esquadra vigilen els 
portals web i altres lloc d'lnternet 
on es podrien vendre al mercat 
negre les peces que van ser ro
bades la setmana passada al Mo
nestir de Vallbona de les Monges, 
a la comarca de I'Urgell, segons 
van explicar ah ir fonts properes al 
cas. Cal recordar que l'avís el van 
donar dissabte les monges que 

resideixen al Monestir. Les esti
macions, pero, són que el robato
ri s'hauria produ'ft entre dimecres 
i dijous de la setmana passada. 
Segons la informació proporcio
nada pel cos, els elements que es 
van emportar corresponen a ele
ments de pedra de !'interior del 
temple, en concret dues piques i 
un are de pedra del costat de la 

ies, algunes de les quals acabaven 
de robar a Camarasa. Així, se'ls 
va detenir com a suposats autors 
d'un delicte de robatori amb forc;a 
a interior de domicili. La investiga
ció continua oberta. 

capella. En aquest sentit, fonts 
propers al Monestir van explicar 
a LA MAÑANA que els elements 
estaven guardats en una església 
petita que hi ha a l'hort. 11Aixo és 
un espai restringit al qual només 
hi accedeixen elles", van apuntar. 
Per aixo, aquest diari va intenta r 
contactar, diverses vegades per.o 
sense exit amb el Monestir. En te
nir coneixent, la unitat d'investi
gació deis Mossos va comenc;ar a 
treballar per determinar l'autoria 
del robatori i, alhora, també loca
litzar les peces que van ser roba
des. Al tancament d'aquesta edi
ció encara no s'havien loca litzat. 

Recerca de 
dos bolet_aires 
a lsona i 
Conca Delia 
Els Bombers de la Generalitat 
van activar ahir, a les 19.02 
hores, un dispositiu de rescat 
de dos boletaires que estaven 
perdudes quan es trobaven a 
d' lsona i Conca Delia. Les dues 
persones van ser les que van 
alerta r als serveis d'emergen
cies que s'havien perdut. Al 
tancament d'aquesta edició 
no els havien localitzat. 

Un intoxi.cat lleu per 
un incendien una 
empresa de fruits secs 

Una persona va · resultar ·ahir 
intoxicada de caracter lleu per 
inhalació de fum en un incendi 
que es va originar en un forn de 
cocció d'una empresa de fruits 
secs situada al quilomet re 5,7 
de I'L-702, a Artesa de Lleida. Va 
succeir a les 14.40 hores i a les 
15.58 hores ja estava extingit. A 
més, va haver-hi un petit incen
di en un forn de pa industrial del 
carrer Girona de Balaguer. A Tor
nabous va cremar un tractor. 

Uns 500 professionals del SEM es donaran cita 
dema a Tremp en la Jornada d'Emergencies 
Prop de 500 professionals del Sistema d'Emergemcies Med iques 
(SEM} es donaran cita dema en la IV Jornada d'Emergencies deis Pi
rineus, organitzada precisament pel SEMi !'Hospital Comarcal del Pa
llars. La jornada es fara a I'Espai Cultural la Lira de Tremp. L'objectiu 
d'aquesta és donar a coneixer els protocols d'emergencies. 

rOTO! Qmber Moment de la xerrada que es va realitzar ahir 

Alumnes d'Oiiana reben una 
xerrada de focs en habitatges 
Els Bombers van estar ahir amb 
els alumnes de 3r i 4t d'E5_0 
de l'i nstitut escala d'Oiiana als 
quals els hi van impartir la xerra
da Tanca la porta al foc. Així m a-

teix, per finalitzar també els ·hi 
van ensenyar l'equipament que 
els efectius porten per tal de po
der atendre els serveis d' incen
dis d' habitatges. 

Les millors idees perdonar 
llum al debat de la societat 

sorgeixen de les entitats amb 
les persones més brillants 

~LACA 
PUBLICA 

rcolomina
Resaltado

rcolomina
Resaltado


	M202211161

