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El nou obrador de Teresa Carles
obrirà a l’abril amb 35 treballadors

El PP exigeix que
la Diputació retiri la
seua afiliació a l’AMI

Les obres de construcció al polígon Vinyes del Mig de Bell-lloc han començat aquest
mes || La firma estudia traspassar les instal·lacions de Bellcaire a una altra empresa
E.FARNELL

X. RODRÍGUEZ

❘ BELL-LLOC ❘ El nou obrador de Teresa Carles al polígon Vinyes
del Mig de Bell-lloc obrirà entre
l’abril i el maig de l’any que ve
amb 35 treballadors i la plantilla
s’anirà ampliant fins a arribar
als 50 empleats el 2020, segons
va explicar el director executiu
de l’empresa, Jordi Barri, que
va apuntar que les obres per aixecar l’obrador han començat
ja aquest mes després de rebre
la llicència per part de l’ajuntament. La firma ja compta amb
unes instal·lacions a Bellcaire,
encara que les noves seran deu
vegades més grans, i Barri va
assegurar que maduren què fer
amb aquest obrador, malgrat
que va afirmar que no es plantegen perdre l’activitat perquè
una de les opcions que està sobre la taula és traspassar-lo perquè el pugui utilitzar una altra
empresa.
Al nou obrador, el grup Teresa Carles centralitzarà la
producció de la seua línia de
sucs, esnacs i begudes vegetals
i gelats, i analitzarà com fer
créixer les marques de l’empresa. A més, serà un centre
d’investigació saludable i de
desenvolupament.
Per aquesta raó, van comprar dos parcel·les a Vinyes del
Mig, que en total sumen 20.000
metres quadrats, encara que de
moment només construiran en

❘ LLEIDA ❘ El PP a la Diputació exigeix que la corporació retiri la seua afiliació a
l’AMI en una de les esmenes
que han presentat als pressupostos que es debatran
avui. La portaveu del PP,
Dolors López, va explicar
que condicionen el seu vot
als pressupostos a la retirada
de l’afiliació. Les altres esmenes es refereixen al foment
de l’ocupació i la indústria.

MEDI AMBIENT

El Pirineu, zona de
perill geològic
❘ TREMP ❘ El Pirineu és una de
les zones de Catalunya més
afectades per la perillositat
geològica. Segons assenyalen tècnics d’Agricultura, en
els últims anys un dels espais
més perjudicats per aquest
fet és el vessant nord de Port
Ainé.

Imatge de la construcció de l’obrador del grup Teresa Carles al polígon industrial Vinyes del Mig.

una i l’altra la reserven per al
creixement futur. La inversió
total per al nou obrador és d’entre sis i vuit milions d’euros. Els
primers moviments de terra per
a la construcció van començar
a mitjans de juliol.
S’ha de recordar que Vinyes
del Mig ja compta amb cinc
empreses i en l’últim trimestre s’hi van sumar dos firmes,

que van comprar parcel·les per
instal·lar-se en aquest polígon.
L’última va ser Payper, que va
presentar la seua oferta a l’Institut Català del Sòl (Incasòl)
per adquirir quatre parcel·les
d’aquesta àrea industrial del
Pla d’Urgell (uns 30.000 metres
quadrats), després de l’impuls
de l’empresa pública i el consistori per comercialitzar 11,5

NEU NOVA TEMPORADA

hectàrees de sòl industrial. La
segona és una firma dedicada
als recanvis del sector de l’automoció de Sidamon, Auto RR,
que va adquirir una parcel·la
de 2.679 metres quadrats. En
l’actualitat, el polígon és seu de
dos empreses: Regs del Segrià i
Tallers Miranda de Maquinària
Industrial, a les quals cal sumar
el grup Teresa Carles.

BALANÇ

El CEEILleida rep nou
noves empreses
❘ LLEIDA ❘ Nou firmes han iniciat la seua activitat al Centre
Europeu d’Empreses i Innovació en el segon semestre
del 2017, una xifra que fa
incrementar l’ocupació del
viver d’empreses fins al 83
per cent.

MUNICIPIS PROJECTES

L’esquí nòrdic ja fabrica neu
i l’alpí amplia superfície demà

EDGAR ALDANA

ESTACIÓ DE LLES DE CERDANYA
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❘ LA SEU D’URGELL ❘ Les estacions
d’esquí nòrdic de Lles de Cerdanya i Sant Joan de l’Erm preveuen poder obrir portes per al
pont de desembre, a partir del
proper dia 6, per a usos lúdics.
Les dos estacions estan fabricant neu artificial des d’aquesta
setmana a les zones més baixes
dels complexos i esperen poder
iniciar l’activitat la setmana que
ve. Sant Joan de l’Erm obrirà
la zona del Pla de la Basseta, i
Lles de Cerdanya la zona baixa de l’estació. Així mateix, les
estacions d’alpí obriran demà
almenys 48 quilòmetres nous
de pistes. Boí-Taüll inaugurarà
la temporada amb 5 quilòmetres i Baqueira amplia el domini
esquiable en 43 quilòmetres,
arribant fins als 118. Port del
Comte, Espot i Port Ainé també preveuen obrir demà. Fonts
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Visita a l’equipament després de firmar el conveni.

Ivars d’Urgell tindrà un centre de
serveis per a gent gran el 2018
La neu artificial que ja s’ha produït a l’estació de Lles.

de les instal·lacions gestionades per FGC van explicar que
actualment estan treballant i
que ahir van produir 10 metres
cúbics de neu a cada estació. Val

a recordar que es preveu que la
campanya d’aquest any sigui la
millor de l’última dècada, amb
més d’1,3 milions de forfets (vegeu SEGRE d’ahir).

❘ IVARS D’URGELL ❘ La cooperativa d’Ivars i l’ajuntament han
firmat un acord de col·laboració que ha de permetre que el
municipi es doti d’un centre de
serveis i suport per a la gent
gran.
El projecte, que preveu una

inversió de 274.261 euros, serà
finançat a través de la cooperativa amb 200.000 euros i la
resta amb ajudes de la Diputació i ajuntament. Les obres
del nou equipament s’iniciaran
durant el primer trimestre del
2018.

