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Govern i Ministeri negocien pagar  
al 50% l’arrancada de fruiters
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Caixabank preveu tancar 821  
oficines i reduir plantilla
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Un moment de la junta general d’accionistes, l’última per a Marià Sorribas com a director.

AMADO FORROLLA

❘ ALGUAIRE ❘ La junta d’accionistes 
d’Indulleida va renovar ahir el 
consell d’administració de la 
fructícola d’Alguaire, al qual 
va facultar perquè emprengui 
les accions que consideri opor-
tunes contra el que va ser el seu 
president fins al juny, Josep Ma-
ria Vendrell. Com va publicar 
SEGRE, el consell va detectar 
al juny “activitats irregulars” 
en l’ús de la targeta d’empresa 
del seu president i en va provo-
car la dimissió. Vendrell, per la 
seua part, ha defensat que “mai 
ningú no em va dir que fes res 
malament”. 

Ara el nou consell actuarà en 
10 o 15 dies. El nou consell es-
tà format per Joan Serentill, en 
representació de Fruilar SAT; 
Jaume Morreres Tost (coope-
rativa de Soses), Ramon Raul 
Roca Ramírez (cooperativa de 
Torres de Segre), Joan Miquel 
Brufau (cooperativa de Torre-
lameu), Miquel Josep Cortasa 
Martí (cooperativa d’Alcoletge), 
Miquel Sales Cuco (cooperativa 
d’Albesa), Josep Maria Codina 
Esmet (Actel SCC), Gerard Pu-
jol Verdú (cooperativa de Cor-
bins), Francisco Pauls Codorniu 
(Unión Frutera Exportadora) 
i Ramon Dalfó Aler (Ramon 
Dalfó SA). Al nou consell no hi 
ha Fruits de Ponent, el repre-
sentant de la qual havia agafat 
la presidència d’Indulleida des-
prés de forçar el desallotjament 
de Vendrell per les “irregulari-
tats”. La cooperativa va dimitir 
fa pocs dies dels càrrecs al no 
compartir com s’havia portat el 
procés d’elecció del nou consell.

Llum verda a Indulleida a iniciar 
accions contra l’expresident
La junta d’accionistes faculta el nou consell per actuar per suposades irregularitats 
de Vendrell || Les primeres decisions s’esperen d’aquí a dos setmanes
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L’esperit emprenedor creix entre els  
joves de Lleida com a aposta de futur

GLOBALLEIDA UNIVERSITAT

Joves assistents a les jornades d’emprenedors, ahir a la UdL.

M. GATEU
❘ LLEIDA ❘ Els joves lleidatans es-
tan cada vegada més interes-
sats a emprendre i a formar-se 
per poder fer-ho. Una mostra 
són els més de 400 estudiants 
de formació professional i uni-
versitaris que van acudir ahir a 
la jornada Emprèn amb talent, 
de Globalleida a la Universitat 
de Lleida. L’acte va comptar 
amb les ponències d’Andrea 
Vilallonga, consultora d’imat-
ge i comunicació, Albert Riba, 

assessor d’empreses, i Improvi-
vencia, companyia d’improvisa-
ció teatral.

“Volem crear i que ens ajudin 
a tenir bagatge per a l’emprene-
doria”, va comentar Ahmed, es-
tudiant de Turisme a la UdL. Va 
afegir que “primer cal treballar i 
formar-te per després poder cre-
ar la teua pròpia empresa. Per 
això aquestes jornades són im-
portants: et guien per ser empre-
nedor, una cosa que en la carre-
ra no apareix tant perquè és més 

teòrica”. Ariadna, estudiant de 
Turisme i ADE, va comentar 
que els conferenciants “insis-
teixen que la formació és la ba-
se, però la pràctica i conèixer-se 
a un mateix són els fonaments 
per preparar-se”. Globalleida, 
amb la col·laboració de la càte-
dra d’emprenedoria de la UdL, 
va organitzar la jornada d’ahir 
i les seues activitats d’emprene-
doria destinades a alumnes han 
comptat amb 3.136 assistents en 
els últims deu mesos.

GLOBALLEIDA

Certificat de qualitat  
per a granges d’Ivars
❘ IVARS D’URGELL ❘ Un total de 
24 granges de la cooperati-
va d’Ivars comptaran amb la 
certificació definitiva de la 
Global GAP abans que acabi 
el febrer del 2019. Els vedells 
que surtin d’aquestes granges 
seran els primers a nivell eu-
ropeu a estar certificats amb 
aquest segell.

Millores per a la pròxima 
campanya agrària
❘ BARCELONA ❘ Unió de Pagesos 
considera que l’actual cam-
panya de farratge ha estat 
positiva, malgrat la reducció 
de 2.300 hectàrees d’alfals 
conreades a Lleida respecte 
de l’any passat. La campanya 
es va iniciar sense estocs a la 
indústria i la política aranze-
lària de la Xina cap als EUA 
ha afavorit les exportaci-
ons catalanes cap al gegant 
asiàtic.

El dèficit de la Seguretat 
Social cau un 11,5%
❘ MADRID ❘ La Seguretat Soci-
al va registrar un dèficit de 
5.282,2 milions d’euros de 
gener a octubre, equivalent 
al 0,44% del PIB, davant del 
saldo negatiu de 5.967,6 mi-
lions del mateix període del 
2017. Representa una baixada 
de l’11,5%. El dèficit públic 
baixa un 20,8% fins al setem-
bre i el de l’Estat es redueix 
un 36,8% fins a l’octubre.

L’empresa Constraula 
renova la imatge
❘ LLEIDA ❘ L’empresa especialit-
zada en manteniment urbà 
de Sorigué, Constraula, ha 
renovat la imatge. La firma 
es troba en ple desenvolupa-
ment de negoci, la qual cosa 
exigia un nou sistema visual 
actualitzat i modern.

n Indulleida ha facturat 68 
milions d’euros a l’exerci-
ci 2017-2018, un 5,7% més 
respecte a la campanya an-
terior i un 78 per cent en els 
últims vuit anys. Els resultats 
d’aquesta última campanya 
han suposat un benefici net 
de 600.000 euros, segons els 

comptes aprovats per la jun-
ta general d’accionistes. Les 
empreses gestionades per 
Indulleida, RI Natural i Zu-
frisa, també s’han comportat 
de manera positiva amb un 
creixement mitjà de 22,6 per 
cent de les vendes i sumen en-
tre les dos empreses i Indu-

lleida una facturació de 82,7 
milions, i un Ebitda (resultats 
sense amortitzacions, impos-
tos i interessos bancaris) de 
3,5 milions d’euros. 

Marià Sorribas, al càrrec 
des de la creació d’Indulleida 
l’any 1980, deixa el seu lloc a 
Xavier Roé Arasa.

RESULTATS

El grup factura 82 milions l’últim exercici
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