
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”.

FOTO: S.G / BBVA va presentar ahir el seu nou model d’oficina a Lleida

18 COMARQUES | JUEVES 6 DE DICIEMBRE DE 2018

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’

FOTO: Cellers Torres / Miguel Torres, a la finca ‘Purgatori’

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

CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Lleida
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L’Associació Tastavins de 
Juneda està organitzant una 
Fira de Vins especialitzada 
en la DO Costers del Segre a 
la localitat de les Garrigues 
pel dissabte, dia 29 de juny. 
La Junta Directiva de l’entitat 
així ho va comunicar als 70 
associats que divendres, dia 
30 de novembre, es van do-
nar cita per celebrar el segon 
Sopar del Soci. 

El president de l’entitat, Jaume 
Reig; i el tresorer Xavier Nava-
rro, es mostren molt satisfets 
de l’evolució d’aquests dos anys 
de vida de Tastavins de Juneda 
que, des de la seva activació el 
desembre de 2016, i constitució 
formal el gener de 2017; ha fet 
nombroses activitats de difusió 

i suport al sector del vi, especi-
alment el lleidatà i català.
 Xavier Navarro explica que 
la nova mostra de vins, orga-
nitzada per l’entitat, serà “una 
fira atractiva pels cellers, per tal 
que ho tinguin fàcil per venir. 
La participació dels cellers serà 
gratuïta i comptaran amb carpa 

i taulell per a presentar i promo-
cionar els seus vins”.
 “Al matí tenim previst or-
ganitzar jornades tècniques i 
a la tarda, a partir de les 18.00 
hores i fins a les 12 de la nit, 
obrirem la zona de mostra i de-
gustació de vins i productes de 
proximitat. Així com tapes i pro-

postes de restaurants de la zona 
que també podran participar en 
la Fira”, explica en Xavier.
 Tastavins de Juneda també 
va aprofitar el Sopar del Soci per 
a distribuir a cada membre una 
de les primeres ampolles del vi 
Gra de Sorra que Vicuso ha ela-
borat a benefici d’AFANOC.
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L’Associació Tastavins de Juneda 
programa una Fira de Vins al juny

cOmO POmONA
@comoPomona
Juneda

Satisfacció en la DO 
Costers del Segre 
per la ‘Guia Peñín’
La DO Costers del Segre s’ha 
mostrat molt satisfeta de 
les valoracions de la nova 
edició de la Guia Peñín que 
“ha puntuat amb gran nota 
els vins de la DO Costers del 
Segre”, diuen en nota de 
premsa els responsables del 
Consell Regulador. De 130 
referències presentades, 75 
han estat considerats Molt 
Bons (85 a 89 punts), 54 
Excel·lents (90 a 94 punts) 
i 1 Excepcional (95 a 100 
punts) “reconeixent l’alta 
qualitat dels vins lleidatans 
i la seva evolució positiva”, 
valora la DO.
 La màxima puntuació ha 
estat per Cérvoles Estrats 
2015 de Cérvoles Celler 
que, amb 95 punts, ha en-
trat al podi dels millors vins 
de la Guia considerats ex-
cepcionals.

 Guia Peñín està elabo-
rada per José Peñín, perio-
dista i expert vitivinícola en 
col·laboració amb un equip 
d’experts professionals del 
món de l’enologia. Enguany 
la Guia Peñín de los Vinos 
de España 2019 ofereix in-
formació de més de 12.000 
vins tastats.

La botiga, especialitzada en 
vins, Wine Palace de Lleida va 
acollir el passat dijous, dia 29 
de novembre, un tast de vins 
tranquils i escumosos Gramona 
de les DO Penedès i DO Cava, 
respectivament. Entre els vins 
de la nit destacà l’exclusiu Eno-
teca 2012 amb què es va tancar 
el tast. El responsable de Zona 

de Gramona, Xavier Aragonés, 
i el sommelier de l’establiment 
lleidatà, Felipe Urbano, van 
comentar els diferents produc-
tes i maridatges de la trobada. 
L’activitat va comptar amb una 
quinzena de participants i va fi-
nalitzar amb un refrigeri de pa 
amb tomàquet, embotits i for-
matges. El clàssic i referent de 

la casa, Gramona Imperial Brut 
Gran Reserva 2014, va iniciar el 
tast amb el maridatge d’unes 
“cloïsses xilenes”.
 Els altres vins van ser Argent 
Blanc 2011 Brut GR, Gessami 
2007, Mas Escorpi 2016 i 2017, 
i els dolços Vi de Glass Riesling i 
Gewürztraminer que es van ma-
ridar amb un pastís Velvet.

Tastavins de Juneda / L’equip de Junta Directiva de l’entitat el divendres, dia 30 de novembre

Vocació 
social i  
solidària
L’Associació Tastavins de 
Juneda va néixer amb una 
clara vocació social per tal 
d’aglutinar persones al vol-
tant del vi però ha volgut in-
cloure la solidaritat a l’ADN 
de l’entitat.
 El Tast per Vida que pro-
mou el sommelier lleidatà 
Xavier Ayala, o el projecte 
Gra de Sorra de l’Associació 
Vi Cultura i Solidaritat (Vi-
cuso) que impulsen els ce-
llers Lagravera, Mas Blanch i 
Jové, i Terrer de Pallars amb 
Casa Badio i Como Pomona 
també han estat beneficiaris 
de les trobades de tast soli-
dari de l’entitat garriguenca.

Especialitzada en la DO Costers del Segre i productes de proximitat

Tast de Gramona al Wine Palace de Lleida

Xavier Navarro / Xavier Aragonés i Felipe Urbano, de Gramona i Wine Palace, respectivament

El tast es va fer al març
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Campanya de sensibilització 
per fer un bon ús d’internet
Lleida se suma al programa ‘Internet Segura’, 
que vol fomentar els hàbits cibersaludables
El Departament de Cultura, 
a través del servei de 
Biblioteques, organitza 
tallers per a la pràctica 
d’hàbits cibersaludables a 
sis biblioteques públiques 
de Catalunya, entre elles la 
de Lleida, el dimarts 11 de 
desembre.

Lleida
REDACCIÓ
L’acció s’emmarca dins de la cam-
panya Internet Segura i té per 
objectiu informar els ciutadans 
sobre els riscos i les bones pràc-
tiques a l’hora de navegar per in-
ternet, fer un bon ús de les noves 
tecnologies, així com dur a ter-
me una tasca de sensibilització i 
conscienciació a tota la societat 
catalana en seguretat a la xarxa.

La campanya, impulsada pel 
Departament de Polítiques Di-
gitals i Administració Pública, es 

FOTO: / La Biblioteca Pública organitzarà un taller l’11 de desembre

vertebrarà a través de cinc eixos: 
la seguretat de les dades, la confi-
guració de la privacitat, la protec-
ció contra el frau digital, el civis-
me digital i els dispositius al dia. 
Els tallers van començar a Barce-
lona el 26 de novembre i a Lleida 

arribaran el dimarts 11 de desem-
bre, a partir de les 18.00 hores.

L’objectiu últim és promoure 
una cultura digital més segura i 
saber aprofitar les oportunitats 
que ofereix la nova societat digi-
tal.

El Vestíbul del Centre Cívic de 
Balàfia va inaugurar ahir l’expo-
sició Veïns del món, mostra que 
forma part del programa Món 
Solidari, una activitat de sensi-
bilització i educació en valors, a 
partir del coneixement de la rea-
litat que ens envolta i en la qual 
vivim en clau de solidaritat, tant 
en l’àmbit local com mundial. 

Balàfia inaugura 
l’exposició de 
fotografia 
‘Veïns del món’

El Museu del Monestir de Poblet 
ha cedit de forma temporal al 
Museu de Belles Arts de Castelló 
l’escultura Sant Sebastià, de Da-
mià Forment, una peça que feia 
més de 10 anys que no sortia del 
Monestir de Poblet i que ara via-
tja a la localitat valenciana en el 
marc del programa la peça con-
vidada i en l’inici d’una col·labo-
ració que portarà a la interacció 
entre aquestes dues institucions 
i el seu entorn al llarg dels pro-
pers anys.

El retaule major de l’església 
abacial del cenobi de la Conca 
de Barberà, realitzat per Damià 
Forment, representa una de les 
més primitives mostres de les 
formes i idees del renaixement 

de la riba occidental de la Me-
diterrània. L’obra representa el 
sant, jove i imberbe, quasi nu, 
en el moment de ser assagetat, 
amb les mans lligades al tronc 
d’un arbre darrer del seu cos, 
oferint el tors a les sagetes del 
botxí. La història del retaule va 
marcar un dels episodis més 
polèmics de l’art català del XX.

‘A l’amic escocès’, la nova 
novel·la de Maria Barbal, 
a la venda el 23 de gener

Es tracta del 
‘Sant Sebastià’, 

de Damià 
Forment

L’escriptora Maria Barbal 
(Tremp, 1949) publicarà el 
pròxim 23 de gener la seva no-
va novel·la A l’amic escocès (Co-
lumna Edicions), una obra que, 
segons l’editorial, evoca el seu 
gran èxit Pedra de tartera, amb 
“un fons intimista per parlar de 
l’amistat i de l’amor, a través de 
diferents veus i de diferents mo-
ments en la història”. 

El protagonista, Benet Enrich, 
nascut a Catalunya el 1913, ocu-
pa la centralitat de la novel·la. 
Enrich té un amic, un brigadis-
ta d’Escòcia, amb qui es van 
conèixer durant la Guerra Civil 
espanyola i es retroben al cap de 
més de 30 anys. L’edició en cas-
tellà la publicarà Destino. 

Barbal es va donar a conèixer 
amb la novel·la Pedra de tarte-
ra, obra amb la qual va obtenir 
els premis Joaquim Ruyra de na-
rrativa juvenil el 1984 i el Joan 
Crexells el 1985, una fita de la 
narrativa catalana contemporà-
nia. Amb aquest llibre, Barbal va 
obrir un cicle novel·lístic amb el 
Pallars nadiu de l’autora com a 
punt de referència, que també 
integren Mel i metzines (1990), 
Càmfora i País íntim. 

La seva obra com a novel·lista 
també comprèn els rellevants tí-
tols Escrivia cartes al cel (1996), 
Carrer Bolívia (1999), Bella edat 
(2003) i Emma (2008) i els vo-
lums Ulleres de sol (1994) i Bari 
(1998). 

Poblet cedeix una escultura 
renaixentista al Museu de 
Belles Arts de Castelló
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FOTO: Angel Toapanta / La mostra es pot veure al Centre Cívic
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Jérôme Frayssinet ofrece 
con su cuarteto una gran 
selección de ‘gipsy swing’  
El músico francés, afincado en Lleida, actúa en   
el XIV aniversario de La Casa de les 3 Àmfores
Lleida
andrés rodríguez
El músico y compositor fran-
cés, afincado en Lleida, Jérôme 
Frayssinet, al frente de su cuar-
teto, ofrece esta tarde (20.30 
horas) una gran selección de 
‘gipsy swing’ en el XIV aniversa-
rio de La Casa de les 3 Àmfores.

Tras una década creando 
dúos, tríos y cuartetos de ‘gipsy 
swing’ en Francia y Suiza, Jérô-
me Frayssinet decidió instalarse 
en Lleida para seguir divulgan-
do el swing de París, creando 
numerosos proyectos de ‘swing 

manouche’ alegres y luminosos. 
El repertorio se basa en joyas co-
mo las que el gitano galo Django 
Reinhardt encumbró el jazz eu-
ropeo a partir de los años 30 del 
siglo pasado.

Grandes temas legendarios 
como ‘Django’s Tiger’, ‘Django-
logy’, ‘Hot lips’ y la muy cele-
brada ‘Les yeux noirs’ no suelen 
faltar en su listado de canciones. 
Jérôme Frayssinet compagina su 
labor pedagógica con la compo-
sición de temas y las actuacio-
nes en directo que le van sur-
giendo de forma periódica. FOTO: Oriol Cárceles / El guitarrista Jérôme Frayssinet lidera su banda

Diego García, 
‘El Twanguero’, 
viaja al Cafè 
del Teatre

El Cafè del Teatre recibe en 
concierto esta tarde (20.30 ho-
ras. 12 horas) a Diego García, 
‘El Twanguero’, uno de los gui-
tarristas españoles más inter-
nacional, ganador de un Latin 
Grammy en 2013 como produc-
tor de Diego El Cigala. El músico 
llega a Lleida con su nuevo dis-
co, ‘Electric Sunset’, un trabajo 
que “supone un gran esfuerzo 
colectivo de músicos de dife-
rentes nacionalidades y luga-
res”, explica. Desde 2014 es ar-
tista de la marca Bigsby, famosa 
por sus ‘vibratos’ para guitarra 
eléctrica, junto con grandes ar-
tistas de la talla de Brian Setzer, 
Jeff Beck, Chet Atkins y Keith 
Richards.

FOTO: La Cúpula / Uno de los 
guitarristas más internacional

Arizona Baby: 
“Estamos aquí  
para mantener  
vivo el rock”

Fito Páez iniciará el 
nuevo año con tres 
bolos en España a 
solas con el piano

La banda española Arizona 
Baby demuestra en su quin-
to disco de estudio, ‘Sonora’, 
que conoce bien su espacio, 
aunque comparta mimbres y 
miembros con otras experien-
cias musicales como Corizo-
nas y El Meister, una forma de 
mantener el “brío”, dicen, el su-
yo y el del rock en general. “Es-
tamos aquí para mantener vivo 
el rock”, afirman.

Después de una larga ausencia 
de 9 años de los escenarios es-
pañoles, el compositor e intér-
prete argentino Fito Páez ofre-
cerá tres conciertos en este 
país a principios de 2019 en los 
que actuará a solas con su pia-
no. Gran embajador del rock 
argentino, Páez (Rosario, 1963) 
llegará a España con el disco ‘La 
ciudad liberada’ (2017), su más 
reciente producción.

El ciclo musical de otoño ‘Els con-
certs de la C-Tretze’ de la Pobla 
de Segur cuenta hoy con la pre-
sencia de Senyor Oca, un grupo 
barcelonés que se encuentra di-
vulgando en directo el ‘rap de la 
tierra’ de sus canciones concen-
tradas en su último trabajo, ‘Cant 
de Pagès’.

Este cuarto disco es un ale-
gato a favor del rap de la tierra, 
que definen como “el que sale 
del alma” y carece de “compo-
nente político”, según uno de 
sus recitadores, Sergi Sala, alias 
Senyor Oca. Tras publicar ‘Entre 
druides’, ‘Aneguet lleig’ y ‘Ato-
mosfera’, Senyor Oca ganó el año 
pasado el concurso Sona 9, cuyo 
premio era la grabación de ‘Cant 
de pagès’, que consideran su pri-
mer disco oficial y con el que han 
optado por la profesionalización, 

Senyor Oca divulga en directo 
las canciones que conforman 
su trabajo ‘Cant de Pagès’ 

FOTO: Promosapiens / “El rap es el que sale del alma, sin política”

el ‘rap de la terra’ del grupo barcelonés llega 
a los conciertos de la C-Tretze de la Pobla

dejando todos sus anteriores tra-
bajos y apostando por un sonido 
más orgánico, con batería y vien-
tos en directo.

El álbum es un viaje de 11 te-
mas con un mensaje de crítica 
social y de cultivo del mundo in-
terno que oscilan entre el hip hop 
más estricto, el drum & bass con 
instrumentación real, el reggae e 
incluso el trap. Para Senyor Oca 
éste es su primer disco oficial 
porque “ha estado más organi-
zado, es más profesional, suena 
mejor, hemos contado con terce-
ras personas y hay más produc-
ción musical real y más músicos 
implicados”.

El barcelonés, que de muy jo-
ven rapeaba en castellano, se pa-
só enseguida al catalán y abande-
ra ahora el movimiento conocido 
como ‘rap de la tierra’, que defi-
ne como “el que sale del alma, 
en catalán, pero sin componente 
político, que cultiva tu mundo in-
terno y muestra nuestro incon-
formismo”. En este sentido, el 
próximo 19 se publicará el recopi-
latorio ‘Rap de la terra’, un disco 
con una veintena de artistas.

Para Sergi Sala, el objetivo 
final de Senyor Oca es hacer 
drum’n’bass con instrumentos 
reales, algo que ya aparece en 
este álbum, dentro de una “evo-
lución” que, en próximos discos, 
estará más clara y marcada.
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