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El grup turístic basc Azul Marino
compra Viatges Iltrida de Lleida
Es compromet a mantenir la plantilla
actual i vol expandir-se a Catalunya
Per l’empresa lleidatana van
optar dues multinacionals
del sector però finalment els
propietaris es van decantar
per un grup familiar, el Azul
Marino del País Basc, que
aposta fort per Catalunya.
Balaguer
CARME QUINTANA
El grup turístic Azul Marino, amb
seu social a Bilbao, ha comprat
l’empresa Viatges Iltrida de Lleida, segons va confirmar ahir a LA
MAÑANA el fins ara director general, Celestí Roca.
Aquest grup turístic majorista-minorista del País Basc té
quasi 40 anys d’experiència i diverses branques d’especialització
en àmbits com aventura, esport,
senderisme, i turisme senior. A

FOTO: / Una de les oficines de Viatges Iltrida a la ciutat de Lleida

l’igual que Viatges Iltrida és també una empresa familiar i que en
aquests moments té una forta penetració en la zona nord de l’Estat
espanyol i ara vol expandir-se a
Catalunya.

Projectes de recerca a Sorigué
El grup empresarial Sorigué i l’Institut de Ciències Fotòniques
han signat un acord per desenvolupar projectes de recerca
conjunts en els sectors de negoci de Sorigué. /FOTO: Sorigué

Almacelles amplia
la residència de
gent gran i el
centre de dia

Almacelles posa en funcionament l’ampliació de places a la
residència de Gent gran i Centre de Dia. Des d’aquesta setmana el centre posa en funcionament 17 places per a nous
usuaris, de les quals 11 són de
resident i 6 de Centre de Dia.
Amb aquestes seran 69 les places que ofereix el centre. Cal
recordar que la Residència ha
passat de tenir 40 usuaris quan
estaven a l’edifici vell, a 53 quan
es van traslladar a l’edifici.

Les cooperatives
ramaderes volen
millorar la gestió
conjunta del purí
Les principals cooperatives ramaderes catalanes participen
en un projecte d’innovació que
pretén aconseguir una fertilització més acurada, basada en
una millora la gestió de les dejeccions ramaderes mitjançant
l’aplicació de tecnologia específica en els equips d’aplicació de
purins. El projecte es presentarà avui a la Fuliola i han participat les cooperatives d’Ivars,
Linyola i Bellcaire i l’IRTA.

Celestí Roca, que va declinar
facilitar l’import de l’operació, va
indicar que es van decantar per
aquesta opció ja que el grup Azul
Marino (AM) garantia la continuitat de tots els llocs de treball i de

l’estructura actual de l’empresa,
així com l’arrelament i les col·laboracions que tenia aquesta amb
el territori.
La nova empresa resultant
després de l’operació portarà per
nom “Iltrida Viatges-Azul Marino” i tindrà la seu social a Balaguer, com l’ha tingut la firma Iltrida des de la seva creació.
Iltrida Viatges té en aquests
moments uns 50 treballadors i un
total de 16 oficines en diferents
punts de Catalunya.
La majoria de les agències de
viatges es troben a la ciutat de
Lleida, i també hi ha oficines a
Balaguer, Mollerussa, Tàrrega,
Tremp, les Borges Blanques, Barcelona, Castelldefels, Tarragona i
Valls. Celestí Roca va explicar ahir
que s’ha dut a terme l’operació
ja que no hi havia relleu generacional dins de l’empresa i que
l’objectiu dels socis era donar
continuitat a aquesta firma emblemàtica turística de les comarques de Ponent.

CaixaBank estrena seu a Balaguer

CaixaBank va inaugurar ahir l’oficina de nou model Store a
Balaguer. Estarà oberta al públic de dilluns a dijous de 8.30 a 18.30h
i divendres de 8.30 a 14.30h. /FOTO: CaixaBank

Fundació Privada Museu Cultural i de Recerca
“Castell de Sanaüja” (la Fundació)
ANUNCI sobre la dissolució de la Fundació i l’inici
del procés de liquidació amb cessió global d’actius
i passius. Es fa públic, que en data de 16 de març
de 2018, el patronat de la Fundació Privada Museu
Cultural i de Recerca “Castell de Sanaüja” va
aprovar els següents acords:
Aprovar la dissolució de la Fundació i l’inici del
procés de liquidació amb cessió global d’actius i
passius.
Designar com entitat destinatària de la cessió
global d’actius i passius de la Fundació a
l’Ajuntament de Sanaüja.
Als efectes legals oportuns s’informa les persones
que acreditin un interès legítim i els creditors de
l’entitat cedent (la Fundació) i als de l’entitat
cessionària (l’Ajuntament de Sanaüja), que
tindran dret a conèixer, a la seu de l’Ajuntament
de Sanaüja (carrer Bassal, 4, 25753-Sanaüja) el
text íntegre dels acords esmentats, així com a
formular-hi observacions, aportar-hi informació
o oposar-se a la seva execució en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la data de
publicació d’aquest Anunci al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
Sanaüja, 16 de març de 2018
Lluís Castany Vilaseca
Secretari de la Fundació Privada Museu Cultural i
de Recerca “Castell de Sanaüja”

Lleida té un
estoc de peres
un 65% superior
al de l’any
passat
L’Associació Empresarial de la Fruita de Catalunya (Afrucat) va informar ahir que quant a estoc de
peres a la demarcació de Lleida,
s’han comptabilitzat 19.559 tones,
un 65% més que l’any passat. En
concret, en Conference l’estoc és
de 17.165 tones i en Blanquilla les
existències són de 1.580 tones. Pel
que fa a poma s’han estimat uns
estocatges totals de 38.812 tones,
un 46% menys que l’any passat. El
grup varietal Golden segueix essent el més important amb un estoc de 31.082 tones. Les Fuji tenen
un stock de 3.025 tones, en pomes vermelles les existències són
de 1.547 tones i la Granny Smith
té un stock de 2.888 tones.

La Diputació
promociona Lleida
en blogs de viatges
francesos
La Diputació de Lleida promociona els atractius turístics del
Pirineu i les Terres de Lleida
en destacats blogs de viatges
de França, per mitjà de l’organització d’un viatge d’un bloguer francès que té tres blogs
de natura, viatges i activitats
de turisme actiu. El seu perfil de lectors és el gran públic
del mercat nacional francès. El
viatge d’aquest bloguer francès, Gregory Rohart, s’ha fet
amb la col·laboració del Centre
de Promoció Turística de Catalunya a França. Rohart va participar al dinar presentació que
va fer el Patronat de Turisme a
París el 15 de març.

BRAU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la
Junta General Ordinaria que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día 21 de
junio de 2018 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria en
el mismo lugar y hora del día siguiente, bajo el siguiente

Orden del día

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de
Gestión de la Sociedad correspondientes al Ejercicio 2017, así como la gestión del
Consejo de Administración.
2º.- Aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados propuesta por el Consejo
de Administración.
3º.- Sistema de retribución de los Administradores: aprobación del porcentaje de
participación en beneficios por parte de los Administradores, aplicable dentro del
máximo del 10% establecido en los Estatutos Sociales.
4ª.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Compañía.
5º.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener
los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, en virtud de lo
establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Soses, a 18 de Abril de 2018
El Presidente del Consejo de Administración.
Don Javier Manzano Pérez
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El Club de Poker de la Ribagorça
es dóna a conèixer en arribar a
la final del Catalunya Poker Tour
Els jugadors van viatjar fins a Peralada per participar-hi

Alumnes analitzen l’aigua del riu
Alumnes del cicle de forestals de l’IES del Pont de Suert van
analitzar la qualitat del Noguera Ribagorçana. Van comprovar
que el cabal duplicava el dels 5 anys anteriors. / FOTO: N. Castells

L’IES del Pont visita l’abocador

Els alumnes de 2n d’ESO de l’IES del Pont van visitar la planta
de compostatge i l’abocador, ubicats al Pallars Jussà per aprendre
la importància de separar la matèria orgànica. / FOTO: N. Castells

El Pont de Suert acollirà
la taula sectorial de turisme
de l’Alt Pirineu i l’Aran
El Pont de Suert acollirà una taula sectorial de turisme i jornada
de treball de l’Alt Pirineu i l’Aran
el pròxim 23 de maig a les 16:00
hores a la sala de la Cofradia. El
Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de la Delegació Territorial del Govern a l’Alt
Pirineu i Aran i l’Institut per al

Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran estan
impulsant accions per a dinamitzar l’economia i estimular
l’ocupació, afavorint així el creixement demogràfic, el reequilibri territorial i la plena integració
d’aquests territoris a l’economia
del país.

El Pont de Suert
N. CASTELLS
No és molt coneguda la seva existència a nivell públic ni dels que
té major visibilitat, però a la xarxa
és un dels que compta amb més
seguidors a la comarca de l’Alta
Ribagorça. El Club de Póker Alta
Ribagorça es va crear fa 5 anys i
actualment està format per un
total de 54 membres, residents a
la comarca de l´Alta Ribagorça o
bé, en algun cas, amb una relació
estreta amb la comarca. El club es
dedica a jugar una lligueta online
de diferents tornejos de poker
(modalitat Texas Holdem) entre
tots els membres. Comencen la
lliga al setembre i la finalitzen a
l´abril. Un cop finalitzada, els millors classificats guanyen una entrada pel Torneig de póker en viu
més important de Catalunya, el
“Catalunya Poker Tour”.
Enguany, a finals del mes

FOTO: N. Castells / Els set finalistes de la taula dels campions del torneig

d´abril es va jugar el Catalunya
Poker Tour al Casino de Peralada,
en el que van participar alguns
dels membres del club ribagorçà.
El més significatiu d’aquesta edició és que han arribat a la taula

final d´aquest prestigiòs torneig,
dos membres del Club de Póker
Alta Ribagorça, quedant classificats en segona posició i guanyant
2.200 euros i en quart lloc obtenint 1.500 euros.

Cap de
setmana ple de
trofeus pel Club
de Patinatge
El Club de Patinatge de l’Alta Ribagorça va viure un cap de setmana èpic pel que fa l’obtenció
de trofeus durant les dues voltes
d’iniciació territorial de Lleida celebrades al poliesportiu del Pont
de Suert. Una quinzena de membres del club d’entre 7 i 16 anys
van pujar al podi per les seves victòries en combats de Kumité.

FOTO: Núria Castells / Els membres de l’equip amb els trofeus

Les millors idees per donar
llum al debat de la societat
sorgeixen de les entitats amb
les persones més brillants
Aquest diumenge, reservi el seu exemplar

IMPULSEM EL
TEU ÈXIT
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Juvenil

L’Escola Tàrrega
cau a Sabadell i
perd la categoria
de Preferent
A la lliga de Juvenil Preferent,
l’Escola Tàrrega va caure derrotat (4-2) en la visita al segon
classificat, el Sabadell, i certifica el descens de categoria. Tot i
que els targarins es van avançar
fins a dues vegades en el marcador, els barcelonins van remuntar amb tres dianes en la
darrera mitja hora de partit i
van condemnar els lleidatans.
Per altra banda, el Lleida Esportiu B va guanyar a Andorra (2-4)
i el Bordeta va empatar a Martorell (1-1).

FUTBOL

Femení

L’AEM ‘B’ registra
vuit derrotes en els
últims nou partits
A la categoria de Preferent,
l’AEM ‘B’ va sucumbir en la visita al Pontenc, onzè classificat,
i va sumar la tercera derrota
consecutiva en caure derrotat
per un contundent 3-0. Amb
aquest nou revés, el conjunt
del Recasens tanca un tram final de temporada nefast amb
vuit derrotes en les últimes nou
jornades de lliga. En la darrera
cita del curs, el conjunt lleidatà rebrà la visita del Sant Cugat,
setè classificat de la lliga i que
suma tres victòries seguides.
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Cadet Preferent G.3

El Lleida Esportiu posa
setge a la primera plaça

El conjunt blau venç el Mercantil (1-0) i aprofita
la desfeta de l’Atlètic Segre B amb el Junior (1-3)

El Lleida Esportiu se situa
a tan sols dos punts de la
primera posició en aprofitar
la relliscada de l’Atlètic
Segre B a casa contra el
quart classificat de la lliga.
Lleida
REDACCIÓ
Un gol d’Albert Gomis a un quart
d’hora del final va permetre al
Lleida Esportiu superar el Mercantil B per la mínima (1-0) i sumar tres punts d’or que el situen
a tan sols dos punts de la primera
plaça, la qual dóna dret a l’ascens
a la Divisió d’Honor Cadet.
Per altra banda, el líder de la
competició, l’Atlètic Segre B va
caure derrotat a casa contra el
quart classificat de la lliga, el Junior per un resultat d’1-3. Els
lleidatans, que van igualar el gol
inicial dels visitants abans del
descans, van sucumbir en la segona meitat.
Per últim, en el derbi lleidatà,
l’Escola Tàrrega va encaixar una
dura derrota (1-3) contra el Bordeta que li complica la salvació.

FOTO: Selena García / Un jugador de l’Atlètic Segre controla la pilota davant la pressió defensiva d’un rival

Segona Divisió Infantil G.1

Un gol de penal de Guillem
Pacheco manté l’AEM B en
la primera plaça del grup
L’AEM ‘B’ va sumar una nova victòria (la número 21 en 26 partits
de lliga) davant un Mig Segrià B,
catorzè classificat, que va caure
derrotat per la mínima i amb el
cap ben alt (1-0). Guillem Pacheco, des dels onze metres, va resoldre l’encontre a favor del conjunt del Recasens.
AEM ‘B’: Expósito, Llobet, Pacheco, Roselló, Maldonado, Marinov,
Carreiro, Moragues, El Moumni,
Serra, Rodríguez. Molina, Sánchez, Martínez, Lapresta, Jové.
Mig Segrià B: Suïls, Simó, Porta,
Roig, Pané, Barroso, Vico, Roig,
Drudis, Palomeque, Belana.
Gols: 1-0 Pacheco (34’).
Així mateix, l’Escola de Futbol

Intercomarcal va donar un cop
d’autoritat en superar a casa l’Escola Futbol Tremp per dos gols de
diferència (4-2), i protegeix la segona plaça de privilegi de la competició.
Escola de Futbol Intercomarcal:
Baciu, M’rani, Márquez, Herrera, Sans, Setó, Vilamajó, Orteu,
Avram, Bonet, Amraoui. Palau,
Meza, Khammame, Peiró.
Escola Futbol Tremp: Stefanache,
Sirera, Montellà, Pes, Tresserres,
Domínguez, Fernández, Junyent,
Codó, Llovet, Boixadera.
Gols: 1-0 Orteu (2’), 1-1 Ardanuy
(40’), 1-2 Codó (43’), 2-2 Orteu
(50’), 3-2 Setó (58’), 4-2 Avram
(69’).

FOTO: Selena García / El Mig Segrià B va vendre molt cara la seva derrota en la visita al Recasens

