
El 80% dels préstecs al 
consum que concedeix 
el BBVA a Lleida es fa a 
través d’app i internet
Quasi la meitat de clients del banc a 
la demarcació empra canals digitals

Un 80% dels préstecs al consum 
que concedeix actualment el    
BBVA a les comarques de Lleida 
ja es contracten mitjançant l’apli-
cació del banc (app) o bé a través 
d’internet, segons va informar 
ahir el director de la zona de Llei-
da del banc, Josep Lluís Martinez.

El BBVA va iniciar a principis 
d’aquest any una forta aposta     
pels canals digitals i en aquests 
moments un 46% dels seus 
clients a la demarcació ja els em-
pren. El banc calcula que un 43% 
dels productes que es contracten 
ja es fa a través d’internet.

Precisament ahir directius del 
BBVA a Lleida van presentar als 
mitjans de comunicació la nova 
imatge de la seva principal ofici-
na a la capital del Segrià, situada 
a la Rambla Ferran. Es tracta d’un 
nou model d’oficina, que busca 
“un millor servei al client, més 
especialitzat i que aporti més co-
moditat”, assenyalà Martínez.

La introducció d’aquest nou 
model, que en el cas de Lleida 

també es podria implementar en 
una segona sucursal, no impli-
carà en cap moment tancament 
d’oficines. La nova reorganitza-
ció manté el servei de caixa, im-
plementa la cita prèvia i potencia 
l’atenció al client a partir del telè-
fon o el correu electrònic.

EL 36% DE LA QUOTA DEL 
NEGOCI BANCARI

El BBVA té en aquests mo-
ments un total de 58 oficines a 
tota la demarcació i dóna feina a 
342 treballadors.

En aquests moments un 36% 

de la quota del negoci bancari a la 
demarcació de Lleida correspon a 
aquest banc.

El nou model d’oficina que 
estrena el BBVA a Lleida destaca 
per oferir als clients espais molts 
oberts i espaiosos. L’entitat té ara 
tres oficines d’aquestes caracte-
rístiques a tot Catalunya.

El banc dóna preferència a 
partir d’ara als canals digitals, i 
també a l’atenció personalitzada 
als clients, als que ofereix la pos-
sibilitat de cita prèvia amb perso-
nal especialitzat “per evitar que 
hagin d’esperar”.
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La població d’Almenar va acollir 
ahir l’acte de lliurament de claus 
a les empreses MAINSE Manteni-
mientos Industriales Segalàs i Es-
pirulina Fresca, les primeres em-
preses instal·lades al CEI Almenar. 
Dos empreses dels sectors de l’in-
dustria i la biotecnologia que su-
men 10 llocs de treball directes 
i que esperen augmentar-los en 
els propers mesos. El CEI Alme-
nar disposa de 8 espais d’entre 9 

i 22m2  totalment condicionats, 
sala de reunions, espai office i sala 
de formació totalment equipada 
amb TIC (Tecnologies de la Infor-
mació i el Coneixement). Ofereix 
als nous emprenedors condicions 
econòmiques molt avantatjoses i 
tots els serveis necessaris  per en-
gegar amb èxit un negoci.  GLO-
BALleida dinamitza els 18 centres 
de la Xarxa Cei repartits pel con-
junt del territori, amb més de 130 

El CEI d’Almenar rep 
noves empreses del sector 
industrial i biotecnològic

empreses instal·lades que gene-
ren més de 300 llocs de treball, 
el que suposa una ocupació del  
72,6% dels espais disponibles. Els 
Centres Empresarials de la Xarxa, 
ofereixen als nous emprenedors, 
un espai on instal·lar-se i unes in-
fraestructures que faciliten l’inici 
de les activitats empresarials en 
un entorn que afavoreix el seu 
desenvolupament, a més de for-
mació i diferents serveis i progra-
mes de creixement empresarial.
L’acte de lliurament de claus va 
estar presidit per l’alcaldessa d’Al-
menar Mª Teresa Malla, acom-
panyada del primer tinent d’alcal-
de, Ferran Sánchez. FOTO: Ajuntament d’Almenar / Acte de lliurament de les claus al CEI

Cellers Torres va presentar ahir 
el seu informe de verema 2018 
referent a totes les finques que 
posseeix la família arreu. En el 
cas de les comarques de Lleida 
Cellers Torres és la propietària 
del nou celler Purgatori, a la co-
marca de les Garrigues, i de la 
finca de Sant Miquel a Tremp, 
al Pallars Jussà. Totes dues fin-
ques estan amparades a la DO 

Costers del Segre. En el cas de la 
finca Purgatori, “l’anyada 2018 
serà recordada sobretot per ser 
la primera que vinifiquem al nou 
celler ubicat al recinte de l’his-
tòric Mas de l’Aranyó, al munici-
pi de Juneda, l’origen del qual es 
remunta el 1770 amb l’arribada 
dels monjos benedictins”. La fin-
ca de Tremp ha tingut en general 
“un any normal”.

Cellers Torres destaca del 
2018 la posada en marxa 
del celler ‘Purgatori’
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El Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies ha subvencio-
nat amb 222.000€ el projecte 
de l’Ateneu Cooperatiu de l’Alt 
Pirineu i Aran.  Aquest projec-
te dóna continuïtat a la tasca 
de foment de l’economia social 
i del cooperativisme a la zona 
de l’Alt Pirineu i Aran mitjançant 
diverses línies d’actuació com 
la creació de taules territorials 

per a l’impuls de l’economia so-
cial, la formació d’assessories i 
gestories en aquest model em-
presarial, recerca de relleu mit-
jançant el cooperativisme a em-
preses solvents que no tenen 
continuïtat, etc. El projecte està 
liderat pel Consell Comarcal del 
Pallars Jussà i integrat per la res-
ta de consells comarcals  de l’Alt 
Pirineu i Aran.

Treball assigna 222.000 
euros al foment del 
cooperativisme al Pirineu
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