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COMARQUES

El Segrià senyalitzarà més de 200 km
de rutes per a bicicletes de muntanya

www.segre.com/comarques
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Les obres del centre de Mollerussa
s’executaran passada la festa major
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MUNICIPIS INDÚSTRIA

Teresa Carles obrirà al juliol el nou obrador i
projecta vendre els seus productes en botigues
Les primeres proves de fabricació a Vinyes del Mig es duran a terme aquest mes de maig || Començarà
amb una plantilla de 35 empleats i treballa per traslladar les actuals instal·lacions de Bellcaire
JOAN GÓMEZ

X. RODRÍGUEZ

❘ BELL-LLOC ❘ El nou obrador del
grup Teresa Carles Healthy Foods al polígon industrial Vinyes
del Mig de Bell-lloc obrirà a ple
rendiment el mes de juliol, encara que les primeres proves
de fabricació es duran a terme
al maig i a finals d’aquest mes
es traslladarà la producció de
sucs de l’empresa a les noves
instal·lacions al Pla d’Urgell. El
director executiu de la firma,
Jordi Barri, va explicar que el
nou obrador permetrà que venguin els productes fora dels seus
restaurants i va apuntar que primer es duran a terme proves als
restaurants i també de “venda
directa al consumidor a través
d’internet”.
En aquest sentit, des de l’empresa també valoren vendre a
“cadenes de distribució que siguin afins el nostre model de negoci amb acords integrals i una
presència atractiva al punt de
venda”, va dir Barri. Així mateix, no descarten la possibilitat
de crear la seua pròpia cadena
de supermercats per vendre
directament els productes. El
director executiu va assenyalar que “Bell-lloc podria arribar
així a convertir-se en un centre
productiu de menjar saludable”
de referència a Catalunya.
A mitjans de mes està previst
que s’acabi la construcció de la
nau i al juny aniran traslladant
a Bell-lloc tota l’activitat que
ara duen a terme a la planta que
tenen a Bellcaire, bàsicament
l’elaboració de pastes i masses,
entre altres productes. En rela-

n Cinc empreses han comprat parcel·les al polígon
Vinyes del Mig. L’última
va ser Pay per, que va
presentar la seua oferta
a l’Institut Català del Sòl
per adquirir uns 30.000
m 2 de terreny. Abans,
Auto RR de Sidamon va
comprar una parcel·la de
2.600 metres quadrats. En
l’actualitat, és seu de dos
empreses, Regs del Segrià i Tallers Miranda, a
les quals cal sumar el grup
Teresa Carles.

LES CLAUS

Venda directa
Les obres de construcció del nou obrador del grup Teresa Carles al polígon Vinyes del Mig.

PROJECTE

No descarten crear una
cadena de supermercats si
les primeres proves de
venda directa funcionen
ció amb aquestes instal·lacions,
Barri va assegurar que la intenció és traspassar-les a una altra
empresa perquè “ens interessa
que es mantingui l’activitat”.
En aquest sentit, tots els em-

PROJECTES SENDERISME

Adjudiquen el catàleg de
camins de l’Alt Urgell
C. SANS

❘ LA SEU ❘ El consell de l’Alt Urgell
ha adjudicat l’assistència tècnica
per a l’elaboració i la redacció
d’un catàleg de senders públics,
que definirà la xarxa de camins
del projecte Camina Pirineus.
Aquesta iniciativa vol posicionar la comarca com a referent
ecoturístic a través de la creació
d’una aplicació que es dirà Alt
Urgell a la carta i que situarà el
paisatge com a element central
en la creació de productes turís-

Cinc empreses
per al polígon
de Bell-lloc

tics. Les empreses guanyadores
són BAC Engineering Consultancy Group, SL, Manuel Cañas
Mayordomo i Euro Geotecnica, per més de 200.000 euros.
Aquesta és la primera fase del
projecte Camina P ir ineus,
que suposarà una inversió de
2,1 milions d’euros finançats
amb fons FEDER, que aporten
un total de 929.000 euros. La
resta l’aporten entre la Diputació, els ajuntaments i el consell
comarcal.

pleats de Bellcaire aniran a Vinyes del Mig, on començaran
a treballar amb una plantilla
formada per 35 persones.
La inversió total per al nou
obrador és d’entre sis i vuit milions d’euros i les noves instal·
lacions són unes deu vegades
més grans que les que el grup
Teresa Carles té actualment a
la Noguera.
Els primers moviments de
terra van començar a mitjans
de juliol de l’any passat i al novembre van començar a aixecar

la planta després de rebre la llicència per part de l’ajuntament.
La previsió era obrir les instal·
lacions a l’abril, encara que “el
fred intens i les pluges” dels
últims mesos van provocar un
“lleuger retard en els treballs”,
segons Barri.
L’empresa va comprar dos
parcel·les a Bell-lloc, que en total sumen 20.000 metres quadrats, encara que de moment
només construiran en una i l’altra la reservaran per al creixement futur de la firma.

z El nou obrador permetrà que
Teresa Carles vengui directament els consumidors, ja sigui
a través d’internet o amb botigues pròpies. Aquestes són les
opcions estratègiques que estudia l’empresa.

Plantilla
z Els treballadors de Bellcaire es
traslladaran a Bell-lloc. L’obrador comptarà amb trenta-cinc
empleats.

Obres
z La planta es va començar a fer
el novembre del 2017.

CERTÀMENS JORNADES

Una mel de mil flors de Montant de Tost
guanya el concurs de Fira Q de Balaguer
E. FARNELL

❘ BALAGUER ❘ Una mel de mil flors
d’un apicultor de Montant de
Tost és la que dissabte va obtenir la millor puntuació en el
primer premi de l’onzena edició del concurs de Reina de les
Mels, que es va organitzar a les
jornades apícoles de la Fira Q
de Balaguer. En total, van participar-hi més de trenta mels de
Catalunya i Aragó, “totes de
molta qualitat”, va explicar el
president de l’entitat d’Apicul-

tors de Lleida, Josep Maria Bonet, que va destacar l’alta participació de professionals (més
de 120) en la jornada tècnica
que enguany es va centrar en
els problemes que provoca la
varroa (animal que s’enganxa
a les ales de les abelles obreres
i els impossibilita volar).
El concurs va distingir tres
categories: mel de romaní,
de muntanya i mil flors. Precisament la mel de mil flors
d’aquest apicultor de l’Alt Ur-

gell va ser la guanyadora del
concurs. Durant la jornada
també es va debatre sobre
l’última sentència d’un jutjat
de Lleida que va reconèixer
al febrer que l’abellerol causa
danys als ruscos i perjudicis al
sector i és un dels problemes
més greus per als apicultors, ja
que no existeixen depredadors
d’aquesta au i durant els 12 últims anys n’ha augmentat la
població de manera exponencial, va explicar Bonet.

