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La cadena bonÀrea vol
obrir 30 noves botigues i
ampliar una altra vintena

Satisfacció a la Vall
Fosca per les primeres
liquidacions d’Endesa
Consideren una “gran victòria” la
resposta a una veïna de la Pobleta
La resposta per part de
la companyia Endesa a
una veïna de la Pobleta
de Bellveí (Vall Fosca)
acceptant les reclamacions
i autoliquidacions fetes és
una ‘’gran victòria’’, segons
els veïns de la Vall.
La Torre de Cabdella
ACN
La companyia li reclamava 4.339
euros de factures des del 2009 i
ella considerava que solament
n’havia de pagar 166. A finals del
mes de març d’aquest any la com·
panyia va ‘’amenaçar’’ als veïns
que si no pagaven el deute, els ta·
llaria el subministrament. Alesho·
res va ser quan alguns veïns van

signar un acord amb Endesa i van
pagar. Entre ells, el Consistori i
una trentena de veïns van decidir
ingressar l’import que ells creien
correcte fent una autoliquidació.
La companyia, a comptagotes, ha
anat responent a alguns veïns.
La resposta més ‘’clara i contun·
dent’’ l’ha fet arribar a aquesta
veïna de la Pobleta on se li co·
munica que s’accepta l’autoli·
quidació de 166 euros i que se
li retornaran els diners abonats
de més, donat que l’ingrés era
superior a aquesta quantitat.
De la notificació que ha fet En·
desa a aquesta veïna també cal
ressaltar que reconeix l’autoliqui·
dació des del 2009, data d’inici
del desacord en la manera de fac·

turar per part de la companyia.
Consum considera que els acords
signats per liquidar les factures
impagades entre veïns i la com·
panyia arran de la sentència del
TSJC, que donava la raó a Endesa
en considerar que tributava cor·
rectament la taxa, podrien conte·
nir alguna clàusula abusiva.
Per això, des de Consum
s’aposta per l’arbitratge, ja que de
la mateixa manera que Hisenda,
entenen que Endesa hauria de
facturar l’IVA del contracte col·
lectiu del 1927 per la cessió de
terrenys comunals i no aplicar-la
sobre la tarifa regulada que fixa el
preu voluntari per al petit consu·
midor, tal com defensava Endesa
i va establir el TSJC.

La Junta General d’Accionis·
tes de bonÀrea Corporació va
aprovar ahir els Comptes Anu·
als i l’Informe de Gestió que han
presentat el president, Jaume
Alsina Calvet, i el conseller de·
legat, Ramon Alsina. S’han des·
tacat, com dades econòmiques,
les vendes totals de 1.543 mili·
ons d’euros, els resultats nets
de 47.240.000 d’euros i un cash
flow net de 84.130.000 d’euros,
amb augments respecte a l’any
anterior del 5,5 %, 7,9% i 10,6%
respectivament. Aquest model
permet valoritzar i donar conti·
nuïtat a més de 2.000 explotaci·
ons ramaderes dels socis, a crear
258 nous llocs de treball directe
fins a arribar als 4.456 treballa·
dors i molts més llocs de treball
indirecte, així com generar una
important activitat econòmica al
nostre entorn per el nivell d’in·
versions realitzades.
La Junta, per segon any con·
secutiu, també ha acordat incre·
mentar el dividend fins als 15
euros per acció (un 7,14% més

L’any passat
van superar els
1.500 milions
en vendes
que en l’anterior exercici). Al seu
torn es van detallar les inversi·
ons previstes per 2017, que s’es·
timen per un valor de 47 milions
d’euros. Aquestes inversions es
destinaran principalment a ma·
quinària, equipaments, millores
mediambientals i ampliació de
la certificació IFS a les instal·la·
cions del centre alimentari “La
Closa”, a Guissona. També es
preveu obrir 30 noves botigues
bonÀrea i l’ampliació de 20 bo·
tigues més, així com instal·lar 20
nous “Box online”, una consigna
refrigerada per recollir gratuï·
tament les compres online re·
alitzada a www.bonarea.com,
obert les 24 hores.

Curs del Gremi
de Carnissers a
Balaguer sobre
innovació
L’equip de la Carnisseria París de
Balaguer va fer dilluns una sessió
formativa d’iniciació als elabo·
rats carnis innovadors organitzat
pel Gremi de Carnissers i Xarcu·
ters de Lleida i l’Escola Agrària
de l’Empordà. Allà es va explicar
com, sobre la base del producte
de màxima qualitat, es pot oferir
elaboracions innovadores.

FOTO: Participants al curs organitzat a Balaguer

www.missatges.com

El Govern proposa
escollir els ‘seus’
beneficiaris de la
política agrària
En una conferència al Col·le·
gi d’Economistes de Catalunya
sobre la visió de Catalunya en
la revisió de la Política Agrària
Comuna, el Director General de
Desenvolupament Rural, Oriol
Anson, va defensar l’eliminació
de la referència històrica en la
distribució dels fons, així com la
seva regionalització “per poder
establir des de Catalunya quins
són els beneficiaris dels ajuts”.
maigfestiu MAÑ 2x4 hoquei.indd 1
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Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de
su publicación. Puede dirigirse a las oficinas del Polígono Industrial 118 de Lleida o por
correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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Alumnes del FEDAC Guissona
pedalen per Torrefeta i Florejacs

Alumnes de l’Aula Universitària de
Tremp visiten el MAU d’Almacelles
L’Aula Universitària de Tremp
ha volgut conèixer Almacelles i
el MAU (Museu d’Arquitectura
i Urbanisme). Un dia de
gaudi, de visita cultural amb
degustació gastronòmica en
un dels restaurants de la vila.
De l’Aula, fundada al 2013,

any que naix també el museu,
n’han vingut 58 persones
que han pogut descobrir a
través del relat del museu,
el seu material gràfic, tàctil
i audiovisual i el seu fons, la
traça i el desenvolupament del
concepte modern de ciutat des

dels orígens de la civilització
fins a la il·lustració model que
encara no ha estat abandonat
en el seu disseny, aixó com la
història singular i especial de la
fundació d’Almacelles el 1773,
en plena época de revolució del
pènsament i social.

La classe de sisè de l’escola FEDAC
Guissona van visitar el municipi
de Torrefeta i Florejacs el passat
11 de maig. Tot i que la visita havia
de recórrer diversos nuclis, la
pluja va impedir fer el recorregut
complet i els infants van pedalar
només fins al Llor i Bellveí, on
es van aixoplugar . Els van rebre
els regidors Josep Maria Castella,
Laia Argelich i l’alcaldessa, Núria

Magrans. L’alumnat els havia
preparat una roda de preguntes
que serviran per conèixer
territori i per elaborar un treball
dins el projecte Segarregem amb
btt de l’escola, i que enguany ja
ha passat per altres municipis
com Massoteres, Sant Guim de
la Plana i Guissona. Va ser un dia
ple d’anècdotes que no va deixar
indiferent ningú.

Belén Esteban se convierte en un cuadro
de Picasso y conquista al público
Caramelles a la vila d’Organyà, amb gran èxit de participació i públic

La princesa del pueblo ha aparecido en el plató de Sálvame disfrazada
y maquillada como un cuadro de Picasso. La dirección del programa
de televisión tiene acostumbrada ya a su audiencia a disfrazar a los
colaboradores por diferentes motivos: homenajes en días especiales o
simplemente por hacer pasar un buen rato a sus espectadores.
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AGENDA
Exposició de productes de maquinària agrícola, indústria,
bestiar, artesania, comerç, automoció, etc. XVIII Trobada de
puntaires.

ACTIVITATS
33è Saló del Llibre
Infantil i Juvenil

Lloc: Solsona.

33a edició del Saló del Llibre Infantil i Juvenil de Catalunya, enguany sota el lema ‘Visca la revolució!’, amb dues setmanes en
què el llibre és el gran protagonista. Avui es durà a terme la 6a
Marató de Lectura ‘Llegim en veu
alta’, activitat de Mollerussa, Municipi Lector.

Jornades culturals
de Torregrossa
En el marc de les Jornades culturals de Torregrossa, avui es durà
a terme el Recital de Poemes Patriòtics a càrrec de Núria Feliu,
amb acompanyament coral i musical.

Lloc: Teatre l’Amistat (Mollerussa). Hora: 09.00 hores. Fins a les
21.00 hores.

Lloc: Centre Cívic de Torregrossa.
Hora: 20.00 hores.

Concert de Buhos
Concert en el marc de la Festa
Major de maig de Lleida. Buhos
és un grup de rock de Calafell fundat l’any 2005, que es defineixen
con un grup d’amics que pugen a
l’escenari a tocar.
Lloc: Camps Elisis (Lleida). Hora:
00.45 hores.

Projecció ‘Vals un
potosí 2016’
Projecció acompanyada de piscolabis i bona companyia.
Lloc: Noctàmbul (Cervera). Hora:
20.30 hores.

Festa Major de
Lleida
En el marc de la Festa Major de
Lleida, avui tindrà lloc, a les 17.00
hores, el Micro-festival de Curtmetratges. Més tard, a les 20.00
hores, una ballada de sardanes
amb la Cobla Vent de Riella. Tot
seguit, a les 21.00 hores, el Cerca-tapes. A la nit, a les 20.30 hores, la festa més sonada amb els
DJs del grup Backstage.
Lloc: Lleida, diversos espais.

Teatre ‘Music Box’,
de Fadunito
En el marc de la Festa Major de
Lleida, es durà a terme el teatre
‘Music Box’, a càrrec de Fadunito.
La companyia de teatre Fadunito
té més de deu anys d’experiència
i ha actuat en més de vint països
amb el seu espectacle ‘La gran família’.
Lloc: Lleida. Hora: 11.00 hores.

Concert d’Smoking
Souls

Alpitast

Javier Sarvise i Pepito Pujol recreen el
millor del Pop-Rock al Just Bar
El duet lleidatà format pel cantant Javier Sarvise i el guitarrista Pepito Pujol actuen
aquesta nit (22.00 hores) al Just Bar on faran un exhaustiu repàs en directe al millor
del pop-rock a nivell estatal, amb alguna sorpresa més, com ja és habitual per part
d’aquests músics de llarg recorregut.
Smoking Souls arriben avui a Lleida per descarregar el seu directe,
en el marc de la Festa Major de
maig. Smoking Souls fan un pas
de gegant. Melodies que apunten a les emocions. Guitarres que
trenquen els murs de la desil·lusió. Lletres que reconstrueixen
l’èpica del dia a dia. El creixement
d’Smoking Souls soprén, però té
unes arrels profundes. Són representants d’una generació de joves
que des de menuts han explorats
els territoris ocults de la música.
Joves crescuts als temps de la
incertesa però que l’han après a
guanyar-la a colp de cançó.
Lloc: Lleida. Hora: 01.15 hores.

Festa Major de
Tàrrega
Avui, en el marc de la Festa Major
de Tàrrega, que es desenvolupa a
la ciutat del 10 al 14 de maig, tindrà lloc, a les 12.00 hores, la repica de campanars de la ciutat.
Posteriorment, a les 13.00 hores,
vermut popular i concert l’Orquestra de Vent de l’Escola Municipal de Música de Tàrrega. A la

tarda, a les 18.00 hores, ball amb
Cafè Latino. Posteriorment, a les
21.00 hores tindrà lloc el teatre
‘Sota Teràpia’, a càrrec de Matías
del Federico. A les 23.00 hores,
per la seva banda, tindrà lloc la
Festa Flaix FM i la Festa dels 80’s.
Lloc: Tàrrega, diversos espais.

Homenatge a
Maryse Olivé
Acte d’homenatge a Maryse Olivé. L’empremta d’una dona compromesa i al servei de Catalunya.
De Balaguer a Figueres, Darnius,
Perpinyà i París.
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament
de Balaguer. Hora: 20.30 hores.

Taller per a joves
‘Fotografia’
Taller de dues sessions que es duran a terme el divendres 12 i el
divendres 19 de maig, adreçat a
joves de 12 a 18 anys.
Lloc: Casal Cívic de la Pobla de Segur. Hora: 17.00 hores.

Cinema ‘El vecino
de al lado’
Cinema ‘L’altre cine: Arquitectura
i cine sempre’. Avui es durà a terme la projecció de la pel·lícula ‘El
vecino de al lado’, de Mariano Cohn i Gastón Dupart.
Lloc: Sala Anna Maria Janer (La
Pobla de Segur). Hora: 22.00 hores.

Conferència ‘Ho’
Oponopono...una
herramienta’
Conferèencia a càrrec de la ponent Laia Cervelló, integradora
social i experta en Ho’Oponopono. Parlarà d’una tècnica ancestral de resolució de conflictes,
que pot millorar notablement la
nostra vida, en tots els seus aspectes i de manera senzilla.
Lloc: Cafeteria Bacio Di Café (Carrer La Palma, 2, Lleida). Hora:
20.30 hores.

65ª Fira de Sant
Isidre

Segona edició de la ruta gastronòmica Alpitast, on es podran
degustar les diferents propostes
que presentaran els establiments
de restauració del municipi, a un
preu de dos euros la tapa.
Lloc: Alpicat. 12, 13 i 14 de maig.

Concert d’El Fill
del Mestre
Concert ‘Les cançons dels altres’,
a càrrec d’El Fill del Mestre.
Lloc : Pati del Casal d’Alpicat. Hora: 22.00 hores. De franc.

