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FOTO: CCPJ 1 El rodatge va finalitzar amb un actea Salas de Pallars 

Calleja grava un deis seus 
programes al Pallars Jussa 
El programa de televisió Volan
do Voy de la cadena Cuatro ha 
visitat el Pallars Jussa. El cone
gut presentador Jesús Calleja i 
el seu equip han estat gravant 

la comarca a principis de juny. El 
rodatge va acabar amb un actea 
la plac;a del Mercat de Salas de 
Pallars. Esta previst que el pro
grama s'emeti a la tardor. 

FOTO: AJ. Borg s/ Els treballs de repintat ja han comen~at 

Les Borges Blanques repinta 
la senyalització horitzontal 
l'Ajuntament de les Borges Blan
ques ha comenc;at els treballs 
per repintar la senyalització 
horitzontal del nucli urba, una 
tasca que es duu a terme amb 
l'objectiu de millorar la segure
tat viaria, tant pels vianants com 

pels conductors. la Junta de Go
vern local de I'Ajuntament ha 
aprovat l'adjudicació d'un con
tracte menor de manteniment 
de la senyalització viaria a una 
empresa especialitzada, per un 
valor total de 4.942,85 euros. 

Afrucat s' ofereix per ser 
"Agent Next" deis fons 
europeus pel sector fruiter 
Manel Simon, director general 
d'Afrucat, ha posat I'Associació 
a disposició del Ministeri d'ln
dústria i de la Generalitat per 
esdevenir "Agent Next". Segons 
Simon, "en els propers anys sor
tiran de manera descentralit
zada diferents línies d'ajuts per 
aprofitar els fons Next Genera
tion. Nosaltres hem demanat 
que hi hagi una finestreta úni-

ca pero donat que aixo no sera 
possible, caldra estar amatents 
a les línies deis diferents minis
teris per encabir les nostres ne
cessitats. Afrucat proposa que 
igual que en la covid, es va crear 
la figura de l'agent covid per tal 
de centralitzar la informació, en 
aquests ajuts també hi hagi una 
figura que centralitzi les línies 
per a cada sector". 

La D_iputació \refunda' 
Globalleida i !'integra 
dins del Patronat de 
Promoció Económica 
Talarn di u que així contri bu ira millar a 
la transformació economica de Lleida 
Lleida 
REDACCIÓ 

la Diputació de lleida ha decidit 
refundar Globalleida dins el Pa
tronat de Promoció Economica 
per contribuir a la "transforma
ció" de Ponent. El projecte que 
canviara de seu, impulsara nous 
programes, creara una oficina 
de captació d'inversions i tindra 
un Consell ·consultiu amb repre
sentants de tots els sectors. El 
president Joan Talarn va explicar 
que la xarxa de 13 centres d'em
presa i innovació (CEI) existents a 
les comarques de Ponent servira 
per posar al servei del món local 
la capacitat d'influencia i assesso
rament d'aquest ens público-pri
vat que va néixer arran de la crisi 
economica de 2008 i que a partir 
de 1'1 de juliol es traslladara de 
Mercolleida a les dependemcies 
de la corporació provincial. 

Joan Talarn va dir que la re
fundació de Globalleida s'impul
sa per contribuir de manera més 
"eficient i eficac; a l'ambiciós pro
jecte de transformació economi
ca de les Terres de lleida. En una 
roda de premsa celebrada a Mer
colleida, Talarn va estar acom
panyat per !'alcalde de lleida, 
Miquel Pueyo, i el president de 
Globalleida, Ramon Roca, entre 
d'altres. 

Nufri aporta un 
palet de golden a 
la iniciativa '_Cap 
Llar sense aliment' 
Grup Nufri lliura un palet de po
mes golden com a donatiu en 
especies a la campanya "Cap llar 
sense aliments" iniciada el pas
sat mes d'abril per la Fundació 
"la Caixa" i CaixaBank. A l'acte de 
lliurament hi van assistir Jaume 
Masana, director territorial Ca
talunya de CaixaBank, i Josep M!! 
Argilés, president de Nufri. · 

----
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Talarn va explicar sobre la in
tegració de la marca Globalleida 
a la Diputació de lleida, que aixo 
suposa integrar "!'experiencia" 
deis darrers anys per ajudar a la 
creació d'un ens solid i amb capa
citat final)cera per tirar endavant 
els projectes que el territori con
sideri necessaris. la refundació 
suposa també integrar el perso
nal de la Diputeció que fins ara 
estava adscrit a aquest ens per 
tal de guanyar en agilitat admi
nistrativa a l'hora de prendre les 
millors decisions peral teixit pro
ductiu. D'una banda, per ajudar 
a fixar la població al territori, i de 
l'altra, per estendre la seva capa-

citat d'influencia i assessorament 
al món local i economic. Talarn 
va detallar, en aquest sentit, que 
cada' CEI disposara d'una Ofici
na Globalleida, que oferira a les 
comarques el cataleg de serveis i 
programes de Globalleida per tal 
de poder implementar-los a esca
la local. Cada CEI disposara d'una 
persona tecnica que fara d'enllac; 
ambles oficines·centrals de Glo
balleida a la capital del Segria. 

Per la seva part, !'alcalde de 
Lleida, Miquel Pueyo va destacar 
l'alineament de totes les institu
cions del territori, una coopera ció 
que, en el context actual, és "més 
important que mai". 
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