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Edullesa s’estrena
amb un enviament de
fruita a la Isla Reunión
La primera fase de millora ha
permès ampliar molls de descàrrega
Lleida
redacció
Edullesa va estrenar ahir la primera fase de les obres d’adequació de la duana de Lleida, ubicada
al polígon industrial El Segre. Dos
camions carregats amb préssecs,
nectarines, prunes i melons amb
direcció a Isla Reunión, una petita illa a l’oceà Índic al cantó de
Madagascar, van ser els primers
usuaris en estrenar la primera
fase de les obres d’adequació de
la infraestructura. En concret, en
aquesta fase s’ha adequat i ampliat els molls de descarrega (plataformes i terra), que han passat
de 6 a 7 molls. La segona fase
completarà la remodelació integral de les instal·lacions d’Edullesa i es materialitzarà amb la construcció d’una cambra frigorífica
possibilitant així el trànsit de carregaments de carn i permetent-li
esdevenir la primera duana interior de Catalunya.
Es tracta d’una modernització
global que inclou des de les millores en software de gestió i traça-

BBVA factura en
assegurances de gener a
juny a Lleida 1,8 milions
A Catalunya, el 2017, el percentatge de població adulta que va
contractar assegurances per internet va créixer el triple que la
mitjana d’Espanya, fins a situar
en el 5,4%, gairebé el doble que
l’any anterior. Així ho indica el
Servei d’Estudis de BBVA en el
seu primer informe ‘Situación
Seguros’.
Segons informa el BBVA, la
facturació a tancament del primer semestre de 2018 a les
comarques de Lleida de BBVA
Seguros va ser de 1,8 milions
d’euros i en el global de Catalunya, de 27 milions d’euros.
Segons el BBVA, l’economia
catalana continuarà creixent en
els propers dos anys. S’estima

En el global
de Catalunya
el volum és
de 27 milions
un creixement del 2,5% el 2018
i del 2,3% en 2019. En aquest
context de millora de l’entorn
econòmic, BBVA Research preveu una evolució favorable per
al sector assegurador en el conjunt d’Espanya. BBVA Research
espera que el negoci No Vida
augmenti fins al 4,4% el 2018 i
fins al 4,7% el 2019.

Pimec ajuda a prop de
300 empreses a elaborar el
seu pla de creixement
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bilitat fins al manteniment de la
cadena de fred durant les inspeccions. L’ampliació d’Edullesa també serà fonamental quan es faci
efectiu el Brèxit, moment en que
el Regne Unit passarà a ser país
tercer i totes les exportacions que
s’hi enviïn hauran de passar per la
duana. Les obres de millora de la

duana de Lleida, que es van iniciar
el passat mes de maig, costaran
450.000 euros i duplicaran la capacitat d’inspecció de les instal·lacions passant dels 3.500 camions
anuals l’any als 7.000 camions. La
Diputació de Lleida i l’Ajuntament
donaran capacitat financera a la
duana.

El programa Accelera el creixement, promogut per l’Àrea de
Desenvolupament
Econòmic
Local de la Diputació i PIMEC,
té com a objectiu que les pimes
obtinguin un pla de creixement i
d’acció de la seva empresa i les
eines de suport per realitzar-lo.
Les pimes que hi han participat són empreses amb voluntat
d’invertir en el seu creixement,
amb tres treballadors o més i

cinc anys de vida, que tenen
el centre de decisió ubicat a la
demarcació de Barcelona.En
aquestes sis edicions ja han passat pel programa 297 empreses.
Per comarques, aquestes provenen majoritàriament del Vallès
Occidental (26%), Baix Llobregat
(20%) i Vallès Oriental (15%), tenen una mitjana de 21 treballadors/es i desenvolupen la seva
activitat a la indústria.

Una botiga de Tremp fa una cessió
de negoci amb el servei Reempresa
La botiga “Lo Llaminer”, de comercialització de llaminadures ,
regals de broma i gelats, ubicat
a Tremp ha estat la primera empresa que ha realitzat una cessió
del negoci mitjançant l’acompanyament i gestió del servei de
Reempresa, prestat des del Consell Comarcal del Pallars Jussà mitjançant conveni de col·laboració
amb GlobalLleida.
La nova propietària , veïna de
la Seu d’Urgell empren un negoci
que porta 18 anys en funcionament i per tant, agafa un relleu
que li permet no partir de zero,
segons informà ahir Globalleida.
També compta amb el suport i
col·laboració de l’anterior propietària, que durant els mesos d’estiu l’ajudarà a la botiga en tot allò
que sigui necessari.
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Bagergue passa el control
per ser ‘Vila Florida’
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El dimecres 4 de juliol els membres del jurat de Viles Florides
van visitar Canejan i Bagergue, a
la Val d’Aran, per avaluar l’estat i
l’evolució dels espais verds dels

pobles. Aquestes visites, que es
fan un cop l’any, serveixen per
decidir quantes Flors d’Honor
corresponen a cada un dels municipis de Viles Florides.

