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L’Agència
OMA,
guardonada a
Londres

Quatre empreses, disposades a
‘finançar’ la Cambra de Lleida
El nou plenari es constituirà el dia 20 de juny i
aquell mateix dia s’elegirà el nou president
CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
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El diumenge 12 de maig, José Luis Cunillera, Soci-Director
de l’Agència OMA va recollir a
mans de George Kouvelis, General Manager dels London
Olive Oil Competitions, la Medalla de Bronze a la Total Image
Category als London International Olive Oil Competitions
2019 pel disseny de packaging
d’una ampolla dissenyada pel
centenari de la Cooperativa de
Juncosa de les Garrigues. En
aquests premis participen productors i agències de disseny
dels EEUU i Europa.

Lleida

Un total de quatre empreses de
Lleida (dos del sector serveis i
dos del sector indústria) han presentat candidatura per optar als
quatre llocs del nou plenari de la
Cambra de Comerç i Indústria de
Lleida reservats per les companyies que facin major aportació voluntària per finançar aquest ens,
segons van indicar ahir fonts de la
Cambra de Comerç de Lleida.
Donat que solament s’han
presentat quatre totes entraran
de facto al nou plenari ja que en
cas de què hi hagués més candidatures s’haguessin elegit les
quatre empreses que feien més

La Fiscalia investiga les
concessions de les centrals
elèctriques de la Vall Fosca
La Fiscalia ha obert una investigació per determinar si hi ha hagut irregularitats en la concessió
a empreses privades de quatre
centrals hidroelèctriques de la
Vall Fosca, a la comarca del Pallars Jussà, segons va informar
ahir la CUP. Ara fa quinze dies els
anticapitalistes van presentar
una denúncia per presumptes

delictes de falsedat documental,
prevaricació, suborn, tràfic d’influències i malversació del patrimoni públic hidràulic davant la
Fiscalia Anticorrupció i l’Oficina
Antifrau.
En paral·lel, també van demanar a l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) que activi un expedient d’extinció i de reversió.

CaixaBank potencia el
suport al sector olivarer i
promou les exportacions
CaixaBank continua potenciant
la seva aposta pel sector olivarer i estarà present en una nova edició d’Expoliva, la Fira Internacional de l’Oli d’Oliva i les
Indústries Afins, aportant solucions al sector amb un estand
propi en el qual es donaran cita,
del 15 al 18 de maig, els principals agents internacionals del
sector de l’oli d’oliva. Amb una
producció nacional d’1,8 milions

de tones, més de la meitat de
l’oferta mundial, l’edició d’Expoliva 2019 serà determinant per
conèixer les propostes dels diferents agents en matèria econòmica, social i mediambiental per
convertir Espanya en el referent
internacional de l’oli d’oliva. En
aquest sentit i amb l’objectiu de
continuar impulsant el sector,
CaixaBank oferirà durant la fira
assessorament.

aportació. El compromís d’aquestes empreses és fer una aportació
econòmica a la Cambra cada any
durant els propers quatre exercicis.
La consellera d’Empresa, Àngels Chacón, va anunciar ahir una
nova llei de Cambres, amb la qual
es canviarà el sistema de finançament i es reduirà “al mínim” el
nombre d’empreses que paguen
pel seu accés al ple.
El proper dia 5 de juny, quan
el plenari de la Cambra de Lleida
ja tindrà designats 32 dels seus
nous membres, s’elegiran els darrers quatre representants, en
aquest cas de les organitzacions
empresarials. Per aquests quatre
llocs s’han presentat dues candidatures, una promoguda per la
Pimec, amb l’empresari Jaume
Saltó al capdavant, i l’altra per la
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Coell, amb el lideratge de Josep
Maria Gardeñes.
Fonts de la Cambra de Comerç
i Indústria de Lleida van informar
ahir que el proper dia 20 de juny

a les 13.00 hores es constituirà
el nou plenari de l’ens cameral
i també s’elegirà entre els seus
membres al nou president o presidenta.

La querella de Mir contra el
líder d’Ipcena arriba demà al
Jutjat d’Instrucció 2 de Lleida
L’alcalde l’acusa “d’adulterar” la campanya electoral
Lleida
SALVADOR MIRET (ACN)
El Jutjat d’instrucció 2 de Lleida
acollirà demà divendres el judici per la querella presentada
per l’alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, contra el portaveu d’Ipcena, Joan Vàzquez, pels
presumptes delictes d’injúries i
calúmnies. Aquest dimecres, Vàzquez, emparant-se en la llibertat
d’expressió, s’ha refermat en les
afirmacions que va fer contra Mir
en un article d’opinió, les quals
l’alcalde considera que “atemptaven contra el seu honor”. Per
reforçar la seva tesi, Vàzquez va
assegurar que l’empresa Carburants Mir, gestionada pel germà
de l’alcalde de les Borges, hauria subministrat tres cops gasoil
a l’Ajuntament durant el 2018.
Fonts properes a Enric Mir, van
aclarir que la firma ho va fer
“puntualment” a petició de CEP-
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SA –empresa que subministra el
consistori- després que el pavelló s’hagués quedat sense gasoil
mentre s’hi feia la Fira de l’Oli.
L’alcalde de les Borges Blanques, Enric Mir, acusà ahir el por-

taveu d’Ipcena, Joan Vázquez,
d’intentar adulterar les eleccions
municipals. Mir ho va expressar
arran de les declaracions de Vázquez d’aquest dimecres, al bell
mig de la campanya electoral.
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El músic lleidatà El Petit de
Cal Eril llança demà el seu
nou disc ‘Energia fosca’
El lleidatà Joan Pons, més conegut com El Petit de Cal Eril, publica demà el seu nou treball discogràfic, que porta el títol d’Energia
Fosca i que mostra la intensitat
creativa del lleidatà en els darrers
anys, que sembla no tenir límits.
La sala Konvent, al Berguedà, farà
una estrena del disc amb una audició espcial a través del disc i dels
videoclips. La primera oportunitat per veure la banda i aquestes
cançons en directe serà el 25 de
maig a l’Embarrat de Tàrrega.
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Lleida, la Seu d’Urgell
i Tremp projecten avui
la peça ‘The Mix Ballet’
Des del Covent Garden de Londres
JCA Principal i JCA Alpicat a Lleida, Cinemes Guiu de la Seu
d’Urgell i l’Espai Cultural La Lira de Tremp ofereixen avui
(20.15 hores) ‘The Mix Ballet’, que inclou tres peces.
Lleida
REDACCIÓ
La dansa contemporània d’un
dels millors ballets del món, el
Royal Ballet de Londres, es podrà viure a 140 cinemes de 110
ciutats de 50 països, entre ells els
quatre lleidatans, en una projecció emesa en directe des del Covent Garden de Londres.
L’espectacular conjunt de ballet oferirà The Mix Ballet, que
integra tres peces: Within the
Golden Hour, de Christopher
Wheeldon; l’estrena mundial del

ballet Medusa, de Sidi Larbi Cherkaoui, amb la participació de Natalia Osipova; i Flight Pattern, de
Crystal Pite.
La primera obra, Within the
Golden Hour, creada el 2008, està
inspirada en el canvi d’estacions i
l’elenc està format per set parelles de ballarins, entre ells Beatriz
Stix-Brunell, Lauren Cuthbertson
o Sarah Lamb. El compositor és el
minimalista italià Ezio Bosso, que
ha incorporat música de Vivaldi.
A continuació, tindrà lloc l’estrena mundial de Medusa, la no-

va peça creada per l’aclamat coreògraf Sidi Larbi Cherkaoui pel
Royal Ballet, amb música de Henry Purcell i estil eclèctic; l’obra
compta amb la participació espcial en el paper principal de Natalia Osipova, a més d’Olivia Cowley
o Ryoichi Hirano.
Finalment, es representarà
la peça Flight Pattern, creada el
2017 per la coreògrafa canadenca Crystal Pite i que puja 36 ballarins a l’escenari. L’obra és una
exploració en moviment de la crisi de refugiats, des de la situació
dels desplaçats fins a les relacions
humanes. La duració total del directe és de tres hores i quart,
amb dos descansos.

La Mostra d’Arts
Escèniques Josep
Fonollosa obre
les inscripcions
La 28a edició de la Mostra d’Arts
Escèniques Josep Fonollosa ‘Fono’, va obrir ahir el termini d’inscripcions, que estarà obert fins al
15 de juny. En la mostra pot participar qualsevol entitat o associació que tingui alguna peça escènica –teatre, dansa, circ, màgia o
altres– que estigui domiciliada a
Lleida.
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