
12 COMARQUES 1 DIMARTS 8 DE NOVEMBRE DE 2022 

Lleida concentra el 64 per cent 
de la facturació de les empreses 
del sector de 1' oli de Catalunya 
A les comarques de Ponent hi ha a.ctualment un total de 89 
firmes oleícoles que generen al voltant de 560 milions d'euros 
Les comarques de Lleida 
acullen en aquests 
moments un total de 89 
empreses dedicades a la 
producció i venda d'oli 
d'oliva. La facturació a l'any 
és de gairebé 560 milions 
d'euros. 

Lleida 
REDACCIÓ 

Lleida acull per primera vegada la 
trobada de negocis Olive Oil Bu
siness Forum que compta amb 
la participació de vuit compra
dors provinents de quatre pa·isos 
d'Europa i Asia {Aiemanya, Regne 
Un1t, Japó i Taiwan) que es reu
niran al llarg de quatre dies amb 
una vintena d'empreses catala
nes amb l'objectiu de posar en 
comú els seus interessos i gene
rar fluxos de negoci. 

treballadors. 
Per territoris, a la demarca

ció de Lleida hi ha 89 empreses 
d'aquest sector (situant-se en 
segona posició) i concentren el 
64% de la facturació global de 
Catalunya (554,63M€). A Tarra
gona es concentren el 51% de les 
empreses {179). Segons !'infor
me, . la immensa majoria de les 

• 

Lleida acull 
el 'O live Oil 

Business 
Forum' 

Prodeca-Departament d'Acció 
Climatica, Alimentació i Agen
da Rural, juntament amb ACCIÓ, 
!'agencia per a la competitivitat 
de !'empresa del Departament 
d'Empresa i Treball, i la Cambra 
de Comer~ de Lleida, organitza 
aquesta trobada que tindra lloc 
del 7 al lO de novembre a la Llot
ja de Lleida. 

FOTO: LM / La trobada oleícola es va inaugurar ahir al Pala u de Congressos de la ciutat de Lleida 

empreses catalanes dedicades a 
l'oli d'oliva són pimes (en un 99% 
deis casos). Es tracta d'un sector 
consolidat, en que més del 60% 
compten amb més de 10 anys 
d'experiencia i un 25% superen 
els 50 anys.En relació amb la ca
dena de valor del sector de l'oli 
d'oliva, a Cata lunya, el 49% de les 
empreses són prove'idores per al 
mercat massiu (mass market); el 
23% són productores artesanals i 
el 20%, del segment gurmet. Des
taca també el fet que un 37%són 
cooperatives. 

El programa d'ahir va incloure 
un tour oleoturístic amb els im
portadors i compradors interna
cionals a La Granadella (Les Garri-

gues), on van tenir l'oportunitat 
de visitar els camps d'oliveres, els 
establiments de les cooperatives 
de la zona i el Museu de I'Oii i el 
Centre de la Cultura de.I'Oii, amb 

La Diputació de Lleida 
participa al Gastronomic 
Forum Barcelona 2022 
El president de la Diputació de 
Lleida, Joan Talarn, va partici
par ahir en l'acte d'inauguració 
d'una nova edició del Gastrono
mic Forum Barcelona (GFB), que 
se celebra al recinte de Montju'ic 
de Fira de Barcelona, del 7 al 9 de 
novembre de 2022, que van pre
sidit la consellera d'Acció Clima
tica, Alimentació i Agenda Rural, 
Teresa Jorda, així com Pau Relat, 

president de Fira de Barcelona, i 
Josep Alcaraz, director del Forum. 
El certamen esta centrat en el po
tencial de la ciencia i el disseny 
en la cuina.la Diputació de Llei
da participa en aquest esdeve
niment de referencia nacional, 
amb els consells comarcals de les 
Garrigues, el Segria, el Pla d'Ur
gell, la Noguera, el Pallars Jussa, 
I'Urgell, I'Ait Urgell, el Solsor\es 

l'objectiú de coneixer de prop la 
cultura gastronomica de l'ol i. 

Segons dades del mapatge del 
sector de l'oli d'oliva a Catalunya, 
realitzat per Prodeca i ACCIÓ a 

i la Cerdanya, presents amb la 
DOP del Formatge de I'Ait Urgell 
i la Cerdanya, la DOP de la Man
tega de I'Ait Urgell i la Cerdanya; 
la DOP Costers del Segre, la IGP 
de la Vedella deis Pirineus, la 
DOP de la Pera de Lleida, la DOP 
de I'Oii les Garrigues i la IGP del 
Torró d'Agramunt, com a marca i 
garantía deis productes de proxi
mitat lleidatans, i un enlla~ entre 
el territori i la seva cuina. Un apa
rador per generar oportunitats 
de negoci, contactes i promoció 
del sector agroalimentari. Talarn 
va destacar que "es pretén posi
cionar el territori lleidata com a 
capital de la gastronomía". 

finals de 2020, Catalunya comp
ta actualment amb 347 empre
ses productors d'oli d'oliva que 
facturen 863 milions d'euros de 
manera agrupada i ocupen 1.459 

FOTO: Dlputació de Ueid 1 El certamen obrí portes ahir a Barcelona 
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FOTO: Aj.Montoliu / Alguns deis participants a l'activitat 

Exit del Passatge del Terror 
a Montoliu de Lleida 
El Passatge del Terror i la 6~ 

Marxa de Tardor del Baix Set 
van omplir aquest cap de sert
mana Montoliu de Lleida de vi
sitants d'arreu de la demarca-

ció. Aquestes dues activitats van 
aplegar més de 1.200 persones 
en total. El Passatge del Terror 
va comptar enguany amb més · 
de 40 voluntaris. 

El CEEI de Lleida ofereix 
un curs formatiu sobre 
·Iideratge i motivació 

El CEEILieida ofereix els dies 15 
i 17 de novembre la capsula for
mativa Taller de lideratge: Direc
ció i motivació d'equips de tre
ball, un curs que anira a carrec 
d'Enric Casanovas Moran, con
sultor de marketing i director 
d'lmak Consultors. 

Segons Enrie Casanovas, "si 
la gestió de l'equip de treball 
és importantíssima dins d'una 
empresa o organització, imagi-

na't si aquest equip esta motivat 
per aconseguir tots els reptes 
i objectius que els hi proposis". 
Quina és la diferencia entre un 
equip motivat i un de desmoti
vat? Que fa que en algunes em
preses o organitzacions només 
unes poques persones estiguin 
"endollades", mentre que la ma
joria ha desconnectat?, aquests 
seran alguns deis factors que 
s'analitzaran durant el curs. 

El veí de Puigverd de 
Lleida Jau me Solé i Puig 
celebra avui 1 09 anys 
El seu net di u que portar una vida 
saludable l'ajuda a vi u re tan -temps 
Avui és el cumpleanys d'en 
Jaume Solé i Puig, veí de 
Puigverd de Ueida. Fa 109 
anys. El seu net, el Xavier, 
diu que haver dut habits 
saludables tota la seva vida 
el fa viure tants anys. Avui 
faran dinar familiar especial 
per celebrar-ho. 

Puigverd de Lleida 
CARME QUINTANA 

Pages deis de tota la vida. Va tre
ballar al camp i a la granja fins als 
75 anys. Sempre ha dut una vida 
saludable, sense beure alcohol 
ni fumar i amb dieta alimentaria 
mediterrania. Avui celebra el seu 
109 cumpleanys. 

Us parlo del Jaume Solé i Puig, 
veí de Puigverd de Lleida i nascut 
l'any 1913. Aquesta llarga longe
vitat sembla que li ve també de 
família ía que algun deis seus en
eles també va viure fins als 100 
anys. El Jaume viu amb el seu fill 
en aquesta població del Segria a 
tocar de la ciutat de Lleida i avui 
els seus familiars celebraran un 
dinar especial amb ell en els seus 

FOTO: Familia Solé/ El Jau me en una foto de l'any passat 

109 anys de vida. El Jaume va de
dicar tota la seva vida a la pagesia 
i a la ramaderia. Conreava cereal 

i fruiters i també estava al cap
davant d'una granja de porcs en 
aquesta localitat lleidatana. 

La Federació 
de Veins 
de Tarrega 
critica a 
rAjuntament 

El Pallars Jussó acullles 
Jornades del Forum 
espanyol de Geoparcs 

la Federació de Verns de Tarre
ga (FAVT) va denunciar ahir 
en un comunicat que "el nou 
equip de govern tripartit ERC
CUP-PSC torna a marginar a la 
FAVT aquest 2023". "No pode m 
entendre que un govern de es
queres no vulgui la participació 
ciutadana i que margini la FAVT 
per les critiques tetes al consell 
de participació ciutadana del 
passat dia 3 de novembre del 
2022 incomplint el reglament 
de participació ciutadana". 
"Amb 500 € anuals no podem 
tenir la oficina oberta ni cobrir 
les despeses ni fer activitats". 

Diferents representants polítics 
d'ambit local, nacional i estatal, 
representants deis 14 Geoparcs 
mundials de la UNESCO i 3 pro
jectes de Geoparc provinents de 
tot l'estat i públic local, van assis
tir a les VIl Jornades Obertes del 
Forum Espanyol de Geoparcs que 
van tenir lloc al Geoparc Orígens 
del di a 2 al 4 de novembre. 

Entre els participants deis 
Geoparcs s'hi van sumar delega
cions de tecnics i polítics d'altres 
territoris que van poder intercan
viar experiencies amb els agents 
del territori del Geoparc Orígens. 
Addicionalment, també es va 
comptar ambla visita de l'lnstitut 
Zurbarán del Geoparc Villuercas 
lbores Jara que va realitzar dife
rents activitats amb professors i 

La trabada 
va tenir lloc 
del2 al4 de 
novembre 

alumnes de l' lnstitut de Tremp i 
en coJ.Iaboració amb el Centre de 
Recursos Pedagogics del Pa llars. 
Finalment, també cal remarcar 
l'assistencia de tres representants 
de les illes del Pacífic de Tuvalu, 
Vanatu i Samoa dins un projec
te intercanvi pagat per la UNES
ca on el Geoparc mundial de la 
UNESCO las loras s'encarrega de 
fer el monitortage. 

FOTO: Geoparc 1 Un monent de les jornades a Tremp 

Dins les activitats rea litzades amb 
els diferents representants deis 
Geoparcs es van visitar diferents 
llocs d'interes geologic del Geo
parc Orígens així com diferents 
equipaments deis quals desta
quen I'Epicentre, centre de visi
tants del Geoparc, el Centre de 

Suport Territoria l deis Pirineus de 
I'ICGC, el Museu de la Conca Dell
pa, el Museu de Gerri de la Sal i el 
Pare Astronomic del Montsec. 
Aquestes Jornades són clau per 
donar a coneixer els Geoparcs a la 
població local i definir les accions 
conjuntes estrategiques. 
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Las ventan·as FIBA se llevan a 
Diogo Brito y Michael Carrera 
La LEB Oro y el ICG descansan este fin de semana 

El portugués Diogo Brito y el 
venezolano Michael Carrera 
viajan con sus respectivas 
selecciones para disputar 
las ventanas FIBA, las fases 
clasificatorias para la World 
Cup 2023 que tienen fecha 
del lO al14 de noviembre. 

lleida 
REDACCIÓN 

Los jugadores del ICG For~a llei
da Diogo Brito y Michael Carre
ra emprenden camino con sus 
selecciones de Portugal y Vene
zuela, respectivamente, para dis
putar las ventanas FIBA, las fases 
clasificatorias para la World Cup 
2023. Las ventanas FIBA tienen 
lugar del jueves 10 al 14 de no
viembre. 

La primera fase se disputó en 
noviembre de 2021, la segunda 
en el mes de marzo de este año, 
la tercera en junio-julio y la cuar
ta en agosto-septiembre. Hay un 
total de seis ventanas repartidas 
a lo largo de quince meses (no
viembre de 2021 a febrero de 
2023). 

Con motivo de la celebración 
de estos partidos clasificatorios, 
la liga regular LEB Oro parará es
te fin de semana. El próximo par
tido del ICG For~a Lleida será el 

TIRO OÚMPICO 

FOTO: ICG Fo~ Ueida 1 Carrera disputará dos partidos con Venezuela y Brito competirá con Portugal 

domingo, 20 de noviembre a las 
12:45 horas contra el Alicante. 

Un ICG For~a Lleida que hasta 
ahora suma unos números espec
taculares en un buen arranque de 
liga, con cinco victorias y solo una 
derrota. El equipo empieza a dar 
señales de lo que quiere Gerard 
Encuentra para esta temporada, 

a pesar de la corta plantilla con 
la que han contado los leridanos 
en algunos partidos. La clasifica
ción no engaña y ahora mismo 
el ICG For~a lleida comparte li
derato con tres equipos más, el 
Morabanc Andorra, Zunder Pa
lencia y Movistar Estudiantes, to
dos con Ul'l global de S a 1 a fa-

CICUSMO 

LaPoblade 
Segur acoge la 
cursa "Raiers, 
con 170 pilotos 
de todo el estado 

vor. Además, el equipo leridano 
ha superado ya a rivales potentes, 
con victorias contra Movistar Es
tudiantes (96-66), Leyma Coruña 
(63-71), Melilla Sport (91-83), CB 
Almansa (91-77) y Oviedo (68-
84), y con el único tropiezo en la 
competición en la pista del Valla
dolid (97-57). 

FOTO: Club Tir Olí m pie Lleida 1 Gran participación de tiradores 

POUDEPORnvO 

Tenis de mesa y 
bádminton en 
el Territorial en 
INEFC Lleida 

FOTO: ACELL/ Campeonato 
celebrado en años anteriores 

El próximo sábado 12 de no
viembre por la mañana, las 
instalaciones del INEFC llei
da acogerá la XXXI edición del 
Campionat Territorial de Tennis 
Taula i Badminton que organiza 
la Federació ACELL. Participa
rán un total de 53 deportistas 
entre las modalidades de tenis 
de mesa y bádminton, y entre 
los equipos participantes de 
la territorial de Lleida estarán 
Aspros lleida, Acudam de Mo
llerussa, Sant Joan de Déu de 
Almacelles, Segria Esport Club 
de lleida y Alba de Tarrega. 

El Club Tir Olímpic Lleida 
celebra el torneo provincial 

La Pobla de Segur acogió el S y 
6 de noviembre la tercera edi
ción de la "CURSA ENDURO BTT 
"RAIERS", que recorre el Geoparc 
Orígens de los Pirineos Catala
nes. Esta competición concentró 
casi 170 "raiers" venidos de todo 
el estado para realizar el sábado 
una bajada cronometrada con 
llegada a la plaza el Ayuntamien
to y el domingo cuatro tramos 
cronometrados por la zona de 
Conca de Dalt. 

FOTO: Aj. la Pobla de Segur 1 Bajada cronometrada en la Cursa Enduro 

El Club Tir Olímpic Lleida acogió 
con una gran participación de 
tiradores el campeonato provin
cial de carabina sobre una pun-

tuación máxima de 600 puntos. 
En veteranos ganó Siseo Ribes, 
con 535 puntos y en seniors 
Joan Vidal, con 560 Puntos Gran expectación y nume-

roso público que animó las dos 
jornadas de la competición, que 
está incluida dentro de el Circuit 
"BUKARDO" de carreras Enduro 
BTT y es una prueba puntuable 
para la Copa Catalana. 

La Pobla de Segur cerró la 

temporada con las clasificacio
nes finales y entrega de premios 
de la competición, que fue orga
nizada por DESKONECTA y el Club 
Trenkabikers y con la colabora
ción de I'Ajuntament de la Pobla 
de Segur. 
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