
Taurus adquireix la 
companyia francesa 
Supra dedicada al 
món de la calefacció 

L’Estat ha tramitat 
800 certificats per 
exportar productes 
d’origen animal

L’empresa lleidatana de petits 
electrodomèstics Grup Taurus 
ha adquirit la companyia fran-
cesa de productes de calefac-
ció Supra. L’operació suposa un 
pas més en el pla d’expansió i 
creixement del grup a Europa i 
“l’afermament” a França. Supra 
és un “referent en innovació i 
sostenibilitat” i és precursora 
de la tecnologia ‘insert’ a esca-
la internacional.

La Unitat de Certificació d’Ex-
portacions de Sanitat Animal 
que l’Estat va posar en marxa el 
maig passat a Lleida ha trami-
tat fins ara 819 certificats per 
exportar a països no comunita-
ris productes relacionats amb 
la sanitat animal com ara ani-
mals vius, productes d’origen 
animal o productes destinats a 
l’alimentació animal.

El servei de tren entre la 
Pobla i Balaguer tornarà 
a funcionar el 20 d’abril
A causa del ‘Glòria’ es va trencar 
una peça important del convoi
Lleida
REDACCIÓ
El servei de ferrocarril entre la Po-
bla de Segur i Balaguer tornarà a 
funcionar, segones laprevisió de 
Ferrocarrils de la Generalitat, el 
proper dilluns 20 d’abril. Aquest 
tram es cubreix amb un servei de 
bus després que el convoi que fei 
el trajecte impactés contra una 
roca que va acaure a la via a cau-
sa del temporal Glòria el 23 de 
gener d’aquest mateix any. 

Segosn fonts de Ferrocarrils, 
després de l’incident es va fer 
una analisis de la integritat de 
l’estructura de la caixa feta per 
l’empresa Stadler, fabricant del 
tren, i que va determinar que no 
hi havia danys estructurals ni de-
formacions permanents en la cai-
xa del convoi.

Tot i així, l’impacte en la ro-
ca si que va trencar una peça 

important que té com a funció 
precisament la protecció contra 
els xocs. Aquesta peça d’alumini 
s’ha de canviar i ja es va encarre-
gar, segons fonts de FGC, la seva 
construcció a l’empresa Sandler i 
tot aquest procés comporta una 
periode mínim de dos mesos. En 
paral·lel s’ha reparat ja danys me-
nors fruits de l’impacte.

FOTO: L.M./ La màquina UT 331 va 
quedar afectada pel ‘Glòria’

El sindicat d’Asaja Lleida es va 
reunir ahir al vespre per abordar 
les diferents reunions amb l’ad-
ministració per tractar els crè-
dits tous, la futura reforma de la 

llei de la cadena alimentària i el 
que suposa l’increment de cos-
tos degut a la pujada de salari 
mínim i els impostos de segure-
tat social. 

Reunió d’Asaja sobre els 
crèdits tous i el salari mínim

FOTO: P.R. / Imatge de la reunió que va tenir lloc ahir a Lleida

Talls intermitents de carretera a la C-13 
entre Rialp i Llavorsí a partir del dilluns
Les obres per estabilitzar el talús i evitar despreniments de la C-13 
entre Rialp i Llavorsí (Pallars Sobirà) s’iniciaran aquest dilluns dia 24 
i es perllongaran fins al 6 de març. Les obres suposaran talls intermi-
tents a la carretera durant el dia i de dilluns a divendres. Les restricci-
ons seran entre les 8.30 i les 14.30 i entre les 15.30 i les 18.30. 

SÁBADO 22 DE FEBRERO DE 2020 | COMARQUES 17

rcolomina
Resaltado



L’Electrodinàmic Cep 
guanya al CB Calafell
L’equip suma el segon triomf seguit 
en un gran partit i es col·loca novè
Lleida
D.H.
El CEP Vallfogona rebia a casa 
al CB Calafell, un equip del qual 
amb les estadístiques no sembla-
va un rival difícil. 

Tercera jornada d’aquesta fa-
se i segona victòria contundent, 
on l’equip va jugar bé en algunes 
fases de partit, amb banqueta, 
11 jugadores, per poder fer rota-
cions i jugar molt còmode,  a des-
tacar que l’aportació de l’equip 
va estar molt repartida. El primer 
parcial va ser molt erràtic, es va 
fallar massa de cara a cistella.

  L’equip visitant no va trobar 
el camí de cistelles fàcils arribant 
al final amb un pobre 9 a 4, que 
semblava que el partit acabaria 
amb un resultat molt baix. Però 
no el segon parcial, després d’un 

BÀSQUET  Tercera Categoria Femenina

BÀSQUET  Copa Federació Sènior Masculí

FOTO: CEP Vallfogona / Gran partit del Cep Vallfogona davant el Calafell

Partit corresponent a una de les 
eliminatòries de quarts de final 
de la Copa Federació. El partit 
entre l’amfitrió, l’Almacelles i el 
Vallfogona, va ser un partit vi-
brant i sobretot molt físic. Un físic 
guanyat per part dels locals fins 
a la mitja part, donant-li segons 

rebots ofensius i segons opcions 
d’anotar. El Vallfogona, tot i inten-
tar-ho no va estar al mateix nive-
ll, ni tampoc tan efectiu de cara 
a cistella. A la represa, les coses 
van seguir similars, però de mi-
ca en mica, sobretot en el darrer 
quart, el Vallfogona va començar 

a equilibrar la balança en intensi-
tat i agressivitat, i va començar a 
retallar punts en el marcador. El 
partit va entrar en el darrer mi-
nut a 1 punt de l’Almacelles, però 
l’encert un cop més no va estar 
de cara del Vallfogona, i el resul-
tat final va ser de 53 a 50.

El Taller Gerale Cep Vallfogona queda eliminat 
de la Copa Federació davant un gran Almacelles

FOTO: CEP Vallfogona / Partit vibrant entre l’Almacelles i el Vallfogona que va acabar guanyant l’equip local

inici que amb un canvi de defensa 
va permetre que el Calafell s’acos-
tés al marcador amb un 9 a 8, i es 
va tornar a canviar la defensa, co-
sa que va fer que encaixessin un 
parcial de 22 a 8. La resta de par-

cials van seguir en la mateixa tòni-
ca, el tercer amb un 22 a 11 i l’úl-
tim més ajustat amb un 16 a 14, 
tancant el marcador a favor de les 
locals per 69 a 37. El Vallfogona es 
manté novè a la classificació.

El cadet femení perd a Tremp

Derrota del premini

L’infantil cau a Agramunt

El júnior no pot amb l’Artesa

Jornada 17 de la categoria cadet femenina entre el CB Tremp i 
l’Oms Compost Cep Vallfogona en un partit on les locals van ser 
molt superiors (85-35). /FOTO: CEP Vallfogona

Jornada 9 de la categoria premini masculina entre el Cal Marxant 
Cep Vallfogona i el CB Tremp, on els visitants es van endur la 
victòria per 35 a 65. /FOTO: CEP Vallfogona

Jornada 17 de la categoria infantil masculina entre el Bac 
Agramunt i l’Etvalia Cep Térmens que va caure a una pista difícil 
amb un resultat contundent de 77 a 27. /FOTO: CEP Vallfogona

Dura derrota del Coca i Teca Cep Vallfogona contra el Ceng 
Vunkers d’Artesa de Lleida en la jornada 16 de la júnior femenina, 
que va acabar amb un resultat de 25 a 103. /FOTO: CEP Vallfogona
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