
Lleida lliura 1,1 milions 
d’euros en 15 llegats 
solidaris durant el 2018
Els testaments atorgaven com beneficiàries 
entitats benèfiques, ja sigui l’Església o ONG’s

Exactament 1.172.326 euros és 
la xifra que contenen els 15 lle-
gats solidaris, és a dir, llegats a fa-
vor d’entitats benèfiques ja sigui 
vinculades a l’Església, ja sigui a 
d’altres ONG’s i Fundacions, re-
collits en herències referents a les 
comarques de Lleida i correspo-
nents a l’any 2018, segons dades 
del Col·legi de Notaris de Catalun-

ya facilitades ahir a LA MAÑANA. 
Les mateixes fonts van detallar 
que del total de 15 llegats, 9 co-
rresponen a testaments fets a la 
ciutat de Lleida amb una apor-

tació global de 807.719 euros; 1 
referent a la ciutat de la Seu d’Ur-
gell (6.274 euros), i 5 llegats més 
amb import d’un total de 358.333 
euros corresponen a testaments 

d’altres poblacions de les comar-
ques de Lleida.

HERÈNCIES EN DINERS O BÉNS 
MATERIALS

Així mateix, des del Col·legi de 
Notaris de Catalunya van explicar 
que els llegats solidaris no tenen 
perquè ser solament d’aporta-
cions en diners, ja que també es 
quantifica els béns materials do-
nats a fins benèfics. A nivell de 
tota Catalunya durant el 2018 es 
van realitzar un total de 206 llo-
gats solidaris, que representen un 
import de 67 milions d’euros.                                                       
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El tinent d’alcalde de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de 
Lleida, Paco Cerdà, va participar 
ahir en la trobada de personal 
tècnic especialitzat de les xar-
xes que gestiona GLOBALleida. 
La trobada del personal tècnic 
de les institucions que es dedi-
ca a la promoció econòmica ser-
veix per facilitar la coneixença 
entre totes les persones i àrees 
implicades i per fomentar-ne el 
networking. Cerdà, en conversa 

amb el personal tècnic va posar 
de manifest que les persones 
que capitalitzen les àrees tèc-
niques són “la garantia que les 
polítiques de promoció econò-
mica segueixin el millor camí” i 
ha subratllat “sou i heu de ser la 
suma, de les idees, els recursos 
o les metodologies en què se 
sustenta allò que entenem com 
l’esperit emprenedor”. Aquesta 
trobada en promoció econòmi-
ca es realitza des de l’any 2011.

Lleida acull la trobada de 
tècnics especialitzats en 
promoció econòmica
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El director territorial de Caixa-
Bank a Catalunya, Jaume Masa-
na, l’alcalde de Vielha, Juan An-
tonio Serrano, i el Síndic d’Aran, 
Francesc X. Boya, van inaugurar 
ahir l’oficina Store Vielha en un 
acte al que van assistir més de 
150 clients.  A la demarcació de 
Lleida CaixaBank disposa de 9 ofi-
cines de nou model: quatre ofici-
nes a Lleida,  i una oficina a La Seu 
d’Urgell, Balaguer, Cervera, Solso-

na i Vielha. Durant l’acte, l’alcalde 
de Vielha, Juan Antonio Serrano, 
va agrair a CaixaBank que hagi 
apostat per Vielha i la Val d’Aran 
per acollir una oficina que té per 
objectiu oferir el millor servei als 
clients de la ciutat. Jaume Masa-
na, per la seva banda, va destacar 
que “des de CaixaBank apostem, 
a través de la nostra xarxa d’ofi-
cines, per reforçar el vincle i la 
proximitat”.

CaixaBank inaugura 
l’oficina del nou model 
Store a Vielha, a l’Aran
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El grup Taurus 
supera els 200 
milions d’euros de 
facturació el 2018
Taurus Group va superar el 
2018 els 200 milions d’euros de 
facturació amb un creixement 
del 5,6%, segons va informar 
ahir el grup. El grup, amb plan-
ta de producció a Oliana asso-
lí els 203 milions de facturació 
després de la reestructuració 
empresarial. Es preveu tancar 
el 2019 amb un creixement de 
vendes superior al 6%. L’EBIT-
DA arriba als 19,9 milions.

La Pera de Lleida 
engega un concurs 
per dur els seus 
clients a Bali

Desenvolupant la idea que as-
socia Lleida amb l’Edén, la nova 
promoció de les peres de la De-
nominació d’Origen Protegida 
Pera de Lleida, consistirà en dur 
els seus clients al paradís, a Ba-
li. Així, a partir d’aquest mes de 
setembre i fins a finals del mes 
d’abril de 2020, la DOP Pera de 
Lleida posa en marxa aquesta 
nova promoció.

El BBVA 
amplia els 
préstecs 
per cotxes 
sostenibles
El BBVA ha ampliat la seva lí-
nea de préstec ‘verd’ a petites i 
mitjanes empreses i autònoms 
per a la compra de vehicles sos-
tenibles. Segons un comunicat 
difòs ahir per l’entitat finance-
ra, BBVA ha estes la seva línea 
de préstec ‘verd’ per a l’adqui-
sició de vehicles sostenibles a 
totes aquelles pymes i autò-
noms que desitjin adquirir co-
txes elèctrics o híbrids per al 
desenvolupament de la seva 
activitat empresarial. Aquest 
nou producte completa una de 
les gammes de préstecs ‘verds’ 
més amplies del mercat espan-
yol. 

Aquest tipus de vehicles 
s’han convertit en l’alternati-
va més elegida pels espanyols 
per combatre el canvi climàtic 
i contribuir a la protecció del 
medi ambient. El producte pot 
ser contractat pels clients per 
un import màxim de 300.000 
euros.

A la ciutat de 
Lleida hi va 

haver un total 
de 9 llegats 

A la Seu es 
registrà un 

testament en 
aquest sentit 
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