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desenvolupament d’un nou soft-
ware basat en el núvol més in-
tel·ligent, en el qual l’usuari pu-
gui operar amb les màquines
sense la necessitat de tenir co-
neixements avançats. En segon
lloc, continuar treballant en l’ex-
pansió de CashDro internacio-
nalment.Així mateix, Pi va dir
que el tercer eix de creixement
d’ICG Software passa per la for-

mació d’alumnes i personal
d’hostaleria mitjançant el seu
programa ICGUniversity.

ICG Software compta amb
vint concessions internacionals
i té clients tan importants com
el Grup Àreas (autopistes), Des-
igual,Adolfo Domínguez, Nike
o Burguer King, entre d’altres.
L’any passat les vendes van su-
perar els 18 milions d’euros i ac-
tualment compta amb 129 tre-
balladors.

Andreu Pi, amb els seus socis Andreu Purroy i Àngel Madrona, durant la celebració a la Seu Vella.

ICG Software inverteix dosmilions d’euros
a ampliar les instal·lacions de Torrefarrera
La multinacional lleidatana, que celebra els 30 anys d’activitat, basa la seua expansió en l’èxit del seu
producte estrella, CashDro || La companyia exporta a 70 països de tot el món i factura 18milions

EMPRESESANIVERSARI

❘ LLEIDA ❘ ICG Software, una de
les poques multinacionals llei-
datanes que hi ha a la provín-
cia, va celebrar ahir el seu tren-
tè aniversari davant de més de
350 convidats en un acte a la
SeuVella de Lleida.

Però a més, aquest hòlding
format per set societats i present
a 70 països dels cinc continents,
on facilita solucions informàti-
ques a empreses del sector de
l’hostaleria, del comerç i a ho-
tels, des del punt de venda fins
a la gestió centralitzada de ca-
denes i franquícies, té visió de
futur i ganes d’expandir-se.

D’aquesta manera, el seu pre-
sident,Andreu Pi, va avançar
ahir a SEGRE que el grup inver-
teix dos milions d’euros per ex-
pandir les seues instal·lacions
de Torrefarrera fins als 3.000
metres quadrats per reforçar la
producció de la màquina de ven-
da CashDro, una màquina re-
captadora que controla i gesti-
ona l’efectiu en el punt de ven-
da, considerat el seu producte
estrella i que es comercialitza
amb gran èxit.

Pi va assegurar que en
aquests 30 anys s’ha creat un
projecte sòlid basat en quatre

AMADO FORROLLA

pilars: la creació d’un software
gràfic tàctil per al punt de ven-
da, crear una estratègia per
adaptar el software a les neces-
sitats tant a nivell d’idiomes com
de les necessitats fiscals de ca-
da país, crear un canal de distri-

bució potent i innovant cons-
tantment.

“En la vida res no és fàcil, pe-
rò si et marques les línies del teu
projecte l’èxit està assegurat”,
va manifestar Pi, tot destacant
que forma part de l’ADN de la

companyia gràcies al compro-
mís i fidelitat de totes les perso-
nes que treballen en la compa-
nyia.

En el futur proper el presi-
dent de la companyia va expli-
car que estan treballant en el

Cinc comarques de Lleida, les de
menys atur de tot Catalunya
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L’Ibex tanca la setmana mantenint la
cota dels 11.000
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OCUPACIÓ

La companyia, de la qual

Andreu Pi és el major

accionista, té 129

treballadors

Indulleida planta 20 ha
d’ametllers, que se sumen
a les 160 de cereals
En una finca arrendada a l’Incasòl a Alguaire

EMPRESESPROJECTES

Imatge de la plantació, que s’ha dut a terme el mes demaig.

❘ ALGUAIRE ❘ Indulleida ha plantat
amb ametllers una superfície de
20 hectàrees, que se sumen a les
160 que ja tenia de cereals aAl-
guaire. Es tracta de la posada en
producció de la finca que va ar-
rendar a l’Incasòl per un perío-
de de deu anys amb pròrrogues
previstes per períodes de cinc
anys. Josep Maria Buira, tècnic
d’Indulleida, va indicar que els
ametllers s’han plantat a la part
alta de la finca, que compta amb
un sistema de reg diferent del
dels cereals, en una de més bai-
xa i que no necessita tanta pres-
sió per poder posar en regadiu
la superfície. Els ametllers en-
traran en producció en el termi-
ni d’uns tres anys, i la collita es
comercialitzarà a través d’Ac-

tel, que col·labora amb la coo-
perativa de Reus.Al seu torn, en
el cas dels cereals, compten amb
el suport de la cooperativa d’Al-
macelles.

Per posar en marxa el projec-
te dels ametllers han comptat
amb l’assessorament d’Actel,
mentre que l’Institut de Recer-
ca iTecnologiesAgroalimentàri-
es (IRTA) els ha aconsellat, per
exemple, quines varietats són les

MAGDALENA ALTISENT

més indicades per a aquesta zo-
na.

D’aquesta manera, només
queden encara per posar en pro-
ducció una vintena d’hectàrees
de la finca. Previsiblement, unes
18 es destinaran a cereals, men-
tre que dos, situades en terreny

de més altitud, també compta-
ran amb ametllers.

L’elecció d’aquest fruit sec
pretén, a més de la producció,
evitar l’erosió de la zona, ja que
en moments de pluges impor-
tants l’aigua s’emportava part
de la capa de terra. S’han efec-

tuat solcs que permetin aprofi-
tar al màxim l’aigua. La inver-
sió en reg, arbres i plantació
d’aquest projecte per part d’In-
dulleida ha estat propera als
70.000 euros, segons va expli-
car ahir a SEGRE Josep Maria
Buira.

INVERSIÓ

La posada en regadiu, els

arbres i la plantació han

requerit una inversió

propera als 70.000 euros
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30 anys de software ‘made in Lleida’
El Grup tecnològic lleidatà ICG, que exporta als 5 continents, 
celebra les seves tres dècades en un acte a la Seu Vella

Era l’any 1995 i amb talent de Llei-
da i des de Lleida una empresa de 
noves tecnologies que comença-
va a repuntar entrava de ple en 
el mapa mundial. ICG aconseguia 
desenvolupar i fabricar el primer 
terminal punt de venda tàctil del 
món, una solució informàtica que 
avui en dia és habitual veure-la 
en comerços, hotels i restaurants 
de tot el planeta. En aquell mo-
ment ICG, que té ara la seva seu 
central a Torrefarrera, va passar 
a estar en el punt de mira dels 
grans fabricants tecnològics del 
món i va iniciar el seu procés d’in-
ternacionalització. Lleida havia 
estat capaç de desenvolupar un 
software únic al món d’aplica-
cions pràctiques pel dia a dia de 
moltes empreses i que fins al mo-
ment no existia en el mercat.

Avui aquella primera ICG és 
un Grup format per set societats 
amb presència a més de 70 paï-
sos i que exporta als cinc conti-
nents.

El Grup ICG Software, presi-
dit pel seu fundador, Andreu Pi i 
Pocurull, va celebrar ahir a la Seu 
Vella de Lleida el seu 30 aniversa-
ri, amb la companyia de clients, 
representants institucionals i del 
sector econòmic exclusivament 
de les comarques de Lleida, amb 
l’objectiu de compartir el record 
de la història d’aquest grup tec-
nològic lleidatà.

ICG va néixer a la ciutat de Llei-
da ara fa tres dècades, l’any 1985, 

CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Lleida

FOTO: Lidia Sabaté / Unes 400 persones van celebrar ahir amb ICG el seu 30 aniversari. La companyia ha estat pionera en el software gràfic tàctil

Torrons Vicens, a la Pedrera
Torrons Vicens, d’Agramunt, va inaugurar el passat 4 de juny una 
nova botiga a la planta baixa de l’emblemàtic edifici La Pedrera, 
situat al Passeig de Gràcia de Barcelona. /FOTO: Torrons Vicens

i té per missió fabricar solucions 
informàtiques per a empreses 
d’hostaleria, comerç i hotels, des 
del programari del Punt de Venda 
fins a la gestió centralitzada de ca-
denes i franquícies.

Les vendes d’ICG van superar 
l’any 2014 els 18 milions d’euros 
i actualment té una plantilla de 

129 treballadors (en el darrer úl-
tim any i mig ha augmentat un 
30% la plantilla d’enginyers infor-
màtics passant dels 68 als 89 des-
envolupadors).

El Grup aquest any ha obert 
dues noves concessions (Suècia i 
Nicaragua) disposant ara de 20 a 
nivell internacional i en els cinc 

continents, a més de seus pròpies 
als Estats Units (Fort Lauderdale, 
Florida) i a l’Uruguai (Montevi-
deo).

Entre els projectes de futur, 
ICG es centrarà en desenvolupar 
un nou software basat en el cloud 
i enllestit per poder-lo distribuir a 
qualsevol país del món i en l’ex-

pansió de CashDro, la divisió dels 
dispositius de gestió d’efectiu.

El president del Grup, Andreu 
Pi, va atribuir ahir l’èxit d’aquests 
30 anys al fet de tenir “un projec-
te potent i sòlid” i a la tasca que 
porta a terme l’equip humà que 
integra ICG, que inverteix el 15% 
del seus recursos en innovació.

La Llotja de Lleida va acollir ahir 
un centenar de socis d’ActelGrup 
en representació de les 67 coo-
peratives que integren la Ven-
da d’Intermediació Programada 
(VIP) d’ActelGrup. Aquest grup es 
va crear l’any 1992 per concentrar 
la demanda de subministraments 
i en els seus 22 anys ha passat de 
les 10 cooperatives inicials a les 
67 actuals.

Un centenar de 
socis d’Actel es 
reuneixen a la 
Llotja de Lleida

FOTO: ActelGrup / Representaven a 67 cooperatives del grup



R.R M’agradaria creure que si, i treballo per-
què sigui possible i crec que ho seràR.

R.P Què li agrada fer en el seu temps lliure?

R.R Tinc molt poc temps lliure, perquè entre 
la meva feina, l’alcaldia i la família, no tinc 
temps lliureR. Però quan en tenia, m’agradava 
viatjar, quedar amb els amics, llegir, i el fut-
bolR. Espero tornar-ho a fer algun diaR.

R.P El molesta que preguntin per les causes 
d’anar amb cadira de rodes?

R.R No en absolutR. És més, molt nen m’ho pre-
gunten i aprofito per promoure que es fiquin 
el cinturóR. La causa va estar un accident de 
trànsit quant tenia 15 anysR.

R.P És més de mar o de muntanya?

R.R Quan era més jove, era més de muntanya 
però avui sóc més de platjaR.

R.P Què ha suposat per vostè la reelecció amb 
aquests resultats tan arrasadors?

R.R En primer lloc, sento una satisfacció molt 
gran, per la candidatura i també per tota la 
gent de l’equip de campanya ha estat treba-
llantR. I en segon lloc, sento una gran respon-
sabilitat perquè aquest suport massiu, en cer-
ta manera, t’està dient que hi ha molta gent 
que confia amb tu.

R.P Què serà el primer que ficara en marxa a 
partir del dia 13 de juny? 

R.R Si no hagués estat per pugna legal entre 
dues empreses pel tema de la concessió del 
servei d’aigua i clavegueram, Torrefarrera des 
del gener hauria engegat les obres per resol-
dre tota la problemàtica del clavegueram. 
Per tant, confiem i esperem que tota aquesta 
conflictivitat es pugui resoldre via judicial.

R.P Continuï la frase, al meu municipi falta... 

R.R A banda del problema de clavegueram, 
una de les coses que més demana la gent, i 
nosaltres hi estem d’acord, és una bibliotecaR. 

R.P I al meu municipi sobraR.R.R. 

R.R Sobrar és una paraula molt contundent i 
podríem dir que no sobra resR. Però, hi ha mol-
tes coses a millorar el concepte de la civilitat, 
la convencia entre els veïns, el trànsit de ve-
hicles i dels vianants, l’ús de l’espai públic pel 
que fa a no embrutar tantR. 

R.P A què creu que és degut l’èxit del mercat 
dels diumenges de Torrefarrera? 

R.R Al principi del mercat va ser la novetat i 
el dia que es va ferR. A mesura que passa el 
temps, hi ha una serie de fets que l’estan 
mantenint i també potenciantR. Penso que és 
molt important la bona regulació, una gestió 
administrativa molt eficaç. També és molt im-
portant el fet que quan es renoven llicencies, 
l’Ajuntament busca paradistes que ofereixin 
productes que no té el mercatR.

R.P Creu què les eleccions autonòmiques, el 
panorama polític tindrà canvis significatius?

R.R Crec que noR. La ciutadania ha de recordar 
el que va suposar el tripartit per Catalunya i 
que el Govern de CiU, que ha tingut la feina 
ingrata i desagradable de mantenir les finan-
ces a base de retallades i gràcies aquesta ges-
tió la Generalitat es manté en peus a pesar 
del deute i la inviabilitat que es va trobar i 
l’actitud hostil del Govern de l’Estat espanyol.

R.P Creu què la independència serà realitat?

“Treballo perquè la independència sigui 
possible a Catalunya i crec que ho serà”

“M’agraden molt els 
plats lleidatans però 
em quedo amb la 
cassola del tros de 
Torrefarrera”

“Quan era jove, 
era més d’anar a la 
muntanya, però ara 
prefereixo un dia de la 
platja amb la família”

R.P Quin és el plat lleidatà que més li agrada?

R.R M’agraden molts però em quedo amb la 
cassola del tros de TorrefarreraR.

R.P Quin estil de música li agrada escoltar 
més?

R.R No sóc un gran amant de la músicaR. De jo-
ve ho era més, però m’agrada el rock, el pop 
i la música tecnoR.

JORDI LATORRE DEDICA LES 24 HORES DEL DIA A LA FEINA, A L’ALCALDIA I A LA FAMÍLIA
L’alcalde de Torrefarrera, Jordi Latorre, va arrasar a les eleccions municipals del passat 24 de maig, que casualment aquell 
dia va complir 42 anys. CiU va obtenir 9 regidors dels 11 que formen l’Ajuntament. Aquests resultats “van ser un gran regal 
d’aniversari”, va afegir. La plena dedicació a l’alcaldia, a la feina i a la seva dona i el seu fill de 5 anys ha estat un fet que ha 
deixat a Latorre sense gaire temps llibre per gaudir de les seves passions. Però espera recuperar-lo algun dia.

JORDI LATORRE 
ALCALDE DE 
TORREFARRERA

FOTO: Selena García 

SANDRA CADALSO
@sandracadalso
Torrefarrera
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La cabina del camió, sense el remolc amb 10 tones dematerial.

Roben la caixa d’un camió
carregada dematerial
esportiu a Torrefarrera

LLEIDA I COMARQUES ❘ 8

AMADO FORROLLA

GUIA ❘ 19

MAGDALENA ALTISENT

Un remolc carregat amb 10 to-
nes de material esportiu amb
destinació a un centre comer-
cial de Saragossa va ser sostret
dissabte per desconeguts, i es va
deixar al lloc la cabina del ca-
mió. El robatori va succeir a ple-
na llum del dia i tot apunta que

va ser obra de professionals, ja
que no van causar danys a la
part davantera del vehicle. El ca-
mió era en una zona sense vigi-
lància, la qual cosa denuncien
transportistes que es queixen per
la falta d’espais de pàrquing con-
trolat.

Professionals || Van separar el remolc de
10 tones a ple dia al polígon

Queixes || Transportistes denuncien la
falta d’un aparcament vigilat

Els Mossos van fer acte
de presència per evitar
incidents.

LLEIDA I COMARQUES ❘ 7

Tensióentrepagesos i ecologistes en
labicicletadapel tancamentd’Alfés

Corpus, una tradiciómulticolor que perviu
Les catifes de flors, o bé de serradures acolorides, van tornar a
decorar els carrers de diversos municipis de Lleida per ce-
lebrar la festa del Corpus. La capital –a la imatge– va recu-
perar aquesta tradició religiosa fa dotze anys.

Les comarquesde
Lleida sumenmil
franquícies que
donen feinaa
3.000empleats
Una via de negocis que a
poc a poc va creixent

El model comercial de franquí-
cia va guanyant adeptes a les co-
marques de Lleida i es calcula
que en l’actualitat n’hi ha ober-
tes un miler que ocupen tres mil
treballadors. I la tendència va
a l’alça, coincidint amb el fet que
els bancs comencen a donar fa-
cilitats a l’hora de concedir crè-
dits. La inversió per a una ober-
tura oscil·la entre els 60.000 i
els 300.000 euros.

ÉS NOTÍCIA ❘ 3

Detingut l’acusat d’atracar
una perfumeria amb
una xeringa

LLEIDA I COMARQUES ❘ 8

SUCCESSOS

ESPORTS | pàg.13
El pilot de Vilanova de Segrià Arnau
Farré torna amb dos podis del
Mundial de Suècia de trial

Número 11.977 · Any XXXIV

1,30 €

GUIA | pàg.20
Montgai estrena un obrador de sabó
únic a Europa coincidint amb la fira Net,
que arriba a la setena edició

ESTELA BUSOMS/ACN
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Els lladres només van deixar la cabina del camió i es van emportar el remolc amb la càrrega.

AMADO FORROLLA

REDACCIÓ
❘ TORREFARRERA ❘ A plena llum del
dia i amb mans de professionals.
Així va ser com van robar el trài-
ler carregat amb 10 tones de ma-
terial per a un centre comerci-
al d’esport a Saragossa dissabte
passat a la tarda al polígon de
Torrefarrera. L’afectat, Xavier
Massot, va explicar en la seua
denúncia davant dels Mossos
d’Esquadra que la maniobra es
devia dur a terme entre les 13.30
hores i les 19.00 hores ja que
“abans jo havia passat per allà i
el camió estava sencer”, va ex-
plicar Massot, que va descriure
que un amic li havia trucat per
advertir-lo que havia vist sols la
cabina del total del camió de sis
eixos i 27 tones.“Quan vaig ar-
ribar al polígon vaig veure que
s’havien emportat tot el tràiler
carregat de material. No han
trencat res, és cosa de professi-
onals, perquè el van desconnec-
tar, amb l’ajuda d’unes cadenes
van arrossegar la cabina just els
metres que van necessitar per
posar la seua i se’n van anar sen-
se aixecar sospita.” “Això no

Roben a Torrefarrera la càrrega d’un
camió emportant-se’n el tràiler sencer

SUCCESSOS ROBATORI

hauria passat si atenguessin les
demandes de tants transportis-
tes que demanem ampliar el pàr-
quing municipal de camions a
Torrefarrera. Que ens robin ga-
soil ja és el pa de cada dia, però
som una trentena de camioners

que no tenim cap altre remei que
deixar el camió sense vigilància
al polígon”, va dir Massot, que
va explicar que ha iniciat una
campanya a Facebook per dis-
tribuir la matrícula del tràiler
R9846BBZ per si algú el loca-

litza.A Lleida hi ha uns altres
dos pàrquings de camions, se-
gons va explicar,“però hi ha llis-
ta d’espera i tinc al davant uns
25 o 30 camioners”, va puntu-
alitzar Massot. Els Mossos han
obert una investigació.

A plena llum del dia i denuncien la falta de places d’aparcament al polígon

Un turisme surt
de la via a Sort sense
lamentar ferits

TRÀNSIT

❘ SORT❘ Els Bombers van acudir
ahir a socórrer els ocupants
d’un turisme que va sortir de
la via a la C-13 a Sort. Mal-
grat el sinistre, no es van ha-
ver de lamentar ferits. D’al-
tra banda, a Lleida, els Bom-
bers van actuar en l’extinció
d’un incendi de contenidors
al carrer Pica d’Estats, que va
afectar un cotxe Citroen C3
gris.

El bus del parc
d’Aigüestortes
comença temporada

TRANSPORT

❘ LLEIDA ❘ El bus del parc d’Ai-
güestortes i Sant Maurici té
previst començar temporada
el pròxim 21 de juny. El bus
del Parc iniciarà el seu recor-
regut des d’Espot i des de Boí
realitzant la volta al Parc per
la Val d’Aran connectant
aquestes dos localitats amb el
servei de taxi de l’interior del
Parc. Els preus del bitllet ani-
ran dels 1,70 euros als 8,50
euros.

Detingut l’home que va assaltar ‘a punta
de xeringa’ una perfumeria a Lleida

SUCCESSOS ROBATORI

❘ LLEIDA ❘ Els Mossos d’Esquadra
van detenir ahir de matinada el
presumpte autor de l’assalt a
punta de xeringa en una perfu-
meria de Lleida dissabte passat.
Una patrulla de Mossos va loca-
litzar l’home al carrer Alcalde
Rovira Roure i els agents van
procedir a la seua detenció.

Es tracta d’un veí de Lleida,
de nacionalitat espanyola, de 53
anys i amb antecedents que va

quedar detingut a la comissaria
a l’espera de passar a disposició
judicial acusat del delicte de ro-
batori amb intimidació.

El detingut hauria aprofitat
que l’empleada d’una perfume-
ria de l’avinguda Prat de la Ri-
ba es quedés tota sola per entrar
a reclamar-li la recaptació. La de-
pendenta li va dir que no teni-
en res perquè acabaven d’obrir
(eren les cinc de la tarda) i l’as-

saltant li va insistir que sabia que
amagaven els diners a la part
posterior de la botiga.

“Si no m’ho dónes, et punxo”,
la va amenaçar amb una xerin-
ga.Així, el detingut, que bus-
caven amb la descripció d’un ho-
me de 50 anys, pantalons pira-
ta i sense dents, hauria aconse-
guit el botí, d’uns 500 euros, i
va sortir corrents en direcció al
carrer Salmerón.

AMADO FORROLLA

Alerta a la passarel·la■ Reformes a la passarel·la per als via-
nants de Renfe després que s’hagin aixecat algunes fustes que
posen en risc la integritat dels vianants.
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L’exposició de treballs sobremedi ambient a Bell-lloc.

S.E.
❘ LLEIDA ❘ El parc de la Mitjana de
Lleida va acollir ahir activitats
lúdiques i esportives per com-
memorar el Dia del MediAm-
bient, organitzades per la regi-
doria de MediAmbient sota el
lema Aventura’t al bosc i juga.

Centenars de persones, ma-
joritàriament famílies amb nens,
no es van perdre la jornada, en
la qual els més petits van apren-

dre, jugant, a quins contenidors
tirar cada tipus de residu i quins
s’han de portar a la deixalleria,
quins peixos són autòctons de
Lleida i quins invasors i quanta
aigua necessiten els arbres per
créixer, entre altres qüestions.

També els van ensenyar que
es poden fabricar jocs tradicio-
nals, com les dames i el tres en
ratlla, amb material reciclat. Els
més intrèpids van poder mun-

tar en caiac a l’estany de la zo-
na de pícnic i també hi va haver
una gimcana sensorial en la qual
els participants havien d’anar
superant proves al bosc de ribe-
ra relacionades amb els sentits.

Bell-lloc també va comme-
morar el Dia del MediAmbient
amb una jornada festiva orga-
nitzada pel consell comarcal del
Pla d’Urgell en què van partici-
par unes 1.500 persones.

El president del consell, Fran-
cesc Fabregat, va destacar que
l’objectiu principal és que “els
més petits siguin conscients que
és necessari reduir els residus,
reciclar i reutilitzar”.

Els nens van poder jugar amb
jocs reciclats, visitar una expo-
sició amb treballs sobre medi
ambient de les escoles, practi-
car tir amb arc o passejar a ca-
vall.

Festa a favor delmedi ambient
Activitats lúdiques i pedagògiques al parc de laMitjanaper aprendre a cuidar la naturalesa
|| Bell-lloc reuneix unes 1.500 persones en una jornada festiva

LLEURECELEBRACIONS
CONSELL COMARCAL PLA D’URGELL

Nensmuntant en caiac ahir a la Mitjana.

MAGDALENA ALTISENT

Fins a 150 persones
celebren a Golmés
l’associacionisme

SOCIETAT

❘ GOLMÉS ❘ Unes 150 persones
van participar dissabte en la
Festa de l’Associacionisme
organitzada per l’AteneuGol-
mesenc que va comptar amb
la col·laboració de les entitats
de la localitat. La festa va co-
mençar amb una caminada
popular organitzada per l’as-
sociació de dones l’Argelaga.
Altres associacions van fer ac-
tuacions durant el dia.

Sufoquen un incendi
a Torrefarrera per
aire i terra

SUCCESSOS

❘ TORREFARRERA ❘ Quatre dotaci-
ons de Bombers van acudir
ahir a sufocar un incendi de
matolls que amenaçava d’es-
tendre’s als voltants del po-
lígon deTorrefarrera.A ban-
da dels dispositius de terra,
també van enviar, per pre-
caució atesa la sequera i la
proximitat del foc al polígon
industrial, un helicòpter que
es va afegir als treballs d’ex-
tinció.



Torrefarrera
SANDRA CADALSO
Els Bombers van apagar ahir un 
petit incendi que es va originar 
en una zona no conreada al lí-

mit entre els municipis de Lleida 
i de Torrefarrera, just darrere del 
Parc Empresarial de Torrefarrera. 
L’alcalde d’aquesta localitat del 
Segrià, Jordi Latorre, va dir que 

l’incendi es va poder controlar 
aviat perquè “els camps que hi ha 
al voltant estan conreats”. Al lloc 
dels fets s’hi van desplaçar dos ca-
mions i un helicòpter de Bombers.

Els Bombers apaguen un incendi a 
mig camí entre Lleida i Torrefarrera

FOTO: Selena García / El foc es va iniciar a una zona no conreada entre els municipis de Lleida i Torrefarrera

Els organitzadors de la Fira de 
la Cervesa Artesana de Tàrrega, 
l’Associació Agrat i Matoll, van 
valorar ahir molt positivament 
la tercera edició que es va cele-
brar dissabte i que la consolida 
com una de les fires amb més 
públic del territori català. Durant 
les 12 hores que va durar el cer-
tamen es van servir 2.200 litres 

de cervesa artesana en els 1.900 
vasos venuts de les 78 varietats 
diferents presentades pels 14 
productors assistents. La major 
afluència de públic es va regis-
trar durant la tarda i va viure el 
punt culminant durant la final 
de la Champions que es va po-
der seguir gràcies a la pantalla, 
intal·lada per l’Associació Agrat. 

La tercera Fira de Cervesa 
Artesana de Tàrrega serveix 
un total de 2.200 litres 

FOTO: Aj. de Tàrrega / Els visitants van poder gaudir de 78 varietats
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Unes 150 persones van participar 
dissabte a la Festa de l’Associaci-
onisme organitzada per l’Ateneu 
Golmesenc que va comptar amb 
la col·laboració de les entitats 
de la localitat. L’acte es va iniciar 
amb una caminada popular or-
ganitzada per l’Associació de Do-
nes l’Argelaga, que es va allargar 
durant tot el matí i va tenir com 
a convidat l’Ateneu Popular de la 

Fuliola. Al matí van tenir lloc les 
actuacions de la Colla Gegantera 
i grallera El Gabatxet, una exhibi-
ció de country a càrrec de l’agru-
pació Big Ben Country, un col·lo-
qui sobre el llibre Jo ho veig així… 
de moment, de Jordi Besora, així 
com exposicions i activitats de to-
tes les entitats del municipi. Les 
activitats eren gratuïtes i obertes 
a la participació de tothom.

Èxit de participació a la 
Festa de l’Associacionisme 
de l’Ateneu Golmesenc

FOTO: Ateneu Golmesenc/ Unes 150 persones van participar al certamen

Amin Sheikh 
presenta el seu 
llibre ‘La vida és la 
vida’ a Mollerussa
El popular Amin Sheikh presen-
tarà dijous dia 11 a la bibliote-
ca Jaume Vila de Mollerussa el 
seu llibre La vida és la vida. Jo 
sóc gràcies a tu. L’autor del lli-
bre, que va viure dels cinc als 
vuit anys pels carrers de Bom-
bai, explica la seva història en 
aquesta publicació i el seu pro-
jecte d’una llibreria-cafè per 
donar feina als nens i nenes 
que viuen al carrer.


