DIMECRES 19 DE GENER DE 2022

L'oferta turística de la
demarcació de Lleida
estarà present a Fitur
El Patronat de Turisme disposa del
seu espai a l'esta nd de Catalunya
Lleida
REDACCIÓ
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, per mitjà de
la marca Ara Lleida, participa a
Fitur 2022 dins l'estand de Catalunya de l'Agència Catalana de
Turisme (pavelló 7, estand 78107813) amb l'espai "Pirineus" (que
inclourà les comarques de l'Alt
Urgell, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès) i l'espai "Terres
de Lleida" (amb les comarques
de les Garrigues, la Noguera, el
Pla d'Urgell, la Segarra, el Segrià
i l'Urgell, a més de Turisme de
Lleida). La Val d'Aran, com en edicions anteriors, mantindrà un espai propi entre els taulells de Pirineus i Terres de Lleida.
El Patronat participa per primera vegada a Fitur amb el segell de "8iosphere Destination",
després que aquesta certificació
fos concedida el maig passat .al
Pirineu i les Terres de Lleida en la
seva qualitat de destinació turística responsable i sostenible. El
segell és un reflex clar de l'aposta

I COMARQUES 17

Joan Carles ~arcia deixa el
Parlament per centrar-se en
la tasca d'alcalde dJ\lfarràs
El diputat de Junts per Catalunya
a les Terres de Lleida Joan Carles Garcia va anunciar ahir que
deixarà la seva acta de diputat
al Parlament amb l'objectiu de
centrar-se plenament en l'alcaldia del seu municipi, Alfarràs,
davant la dificultat de compatibilitzar ambdues tasques. Prendrà el relleu la número 6 de la
llista de la formació al territori
de Lleida, Alt Pirineu i Aran a les
eleccions del 14-F, l'advocada
pallaresa Jeannine Abella, al Ple
que hi ha previst per al pròxim
25 de gener. Joan Carles Garcia
va explicar que, després d'un
any al Parlament, ha pogut comprovar que no pot compatibilitzar totes dues feines amb la
intensitat que per ell requerei-

•
xen, per la qual cosa, "he decidit
prioritzar l'alcaldia perquè crec
que el meu compromís és amb
el meu municipi i vull prioritzar
aquest compromís amb el meu
poble i amb la meva consciència". Per això, Garcia va comunicar que deixa el Parlament "per
dedicar-me plenament a l'alcaldia en aquest any i mig que queda fins les properes eleccions".

L'ACA habilita dues línies
d'ajuts per al manteniment
de lleres en zona urbana
FOTO: ACN/Imatge d'una edició anterior de la fira Fitur
del Patronat per la sostenibilitat i
la seva alineació amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'acord de París contra el
Canvi Climàtic a través de la Carta
Mundial de Turisme Sostenible
+20. El president de la Diputació,
Joan Talarn, acompanyat de la vicepresidenta del Patronat de Turisme, Rosa Pujol, assistiran avui a

Fitur i participaran, entre d'altres
activitats, de l'acte d'inauguració
de l'estand de Catalunya a Fitur,
que tindrà lloc a les 12.00 hores
a càrrec del conseller d'Empresa
i Treball, Roger Torrent. Acompanyaran el consel ler la directora
general de Turisme, Marta Domènech, i el director de l'Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer.

L'Agència Catalana de l'Aigua
(ACA) ha obert la convocatòria
de dues línies d'ajuts per dur a
terme actuacions de manteniment i conservació de lleres en
zona urbana, tant a les conques
internes com a les conques compartides, amb una dotació total
de 3,35 MEUR. Tot i que la competència en aquests trams és
dels ajuntaments, els ajuts atorgats per I'ACA podran arribar a

Obre la porta
a les empreses
que hi vulguin
- participar

•

da amb la innovació, les últimes
tendències i la internacionalització del sector. A més, en aquesta edició del 2022 potenciarà els
seus valors únics i diferencials:
la internacionalització, innovació, gastronomia i especialització
sectorial, a més d'oferir també
una atractiva oferta sobre la base
dels mercats clau de la indústria
alimentària i les seves tendències

finançar fins el 100% de l'actuació, amb un màxim de 80.000
euros per sol·licitud i d'entre
100.000 i 120.000 eures per municipi. Els municipis que es vulguin s'hi vulguin acollir disposen
del termini comprès entre el 18
de gener i 1'1 de febrer.Lobjectiu
és reduir el risc d'inundacions,
garantir el flux d'aigua en cas
d'avinguda i l'erradicació de les
espècies vegetals invasores.

Caprabo
posa el tiquet
de caixa
digital als
supermercats

El Consell del Segrià es
presenta a Alimentària per
promocionar la comarca
El Consell Comarcal del Segrià
serà present per primer cop a la
propera edició de la Fira Alimentària amb l'objectiu de promocionar la comarca i els seus productes agroalimentaris. A més,
ha obert una convocatòria per a
empreses agroalimentàries de la
comarca que estiguin interessades a ocupar una part de l'esta nd
del Consell i mostrar els seus productes.
Alimentària 2022-Saló Internacional d'Alimentació, Begudes&Food Service se celebrarà del 4
al 7 d'abril al recinte de Gran Via
de Barcelona, i és un esdeveniment internacional de referència
per a tots els professionals de la
indústria de l'alimentació, begudes i foodservice, una cita obliga-

El substituirà
l'advocada
Jeannine
Abella

FOTO: CC del Sqrfà f Imatge d'una edició anterior d'Alimentària
de consum. És per aquest motiu, i
atenent que el sector agroalimentari és part important de la base
de l'economia del Segrià, que el
Consell Comarcal ha decidit, a través de l'àrea de Promoció Econòmica, participar al certamen. Ho
farà mitjançant un estand institu-

cional de 54m2, que pot destinar
fins a S espais de 9m2 cadascun
a empreses representatives del
sector agroalimentari de la comarca - preferentment dels sectors de la fruita dolça, fruits secs,
oli, vi o empreses càrniques- que
hi assistiran com a coexpositores.

L'empresa Caprabo introdueix
el tiquet de caixa digital per les
compres als seus supermercats. Amb aquesta iniciativa,
Caprabo avança en la digitalització de processos, la qual cosa
redunda en la millora de l'experiència de compra del client.
Caprabo espera i ncrementar el
nombre de clients digitals, que
avui dia són el 7% del total de
clients amb la targeta. Amb la
introducció del tiquet digital
espera aconseguir el gairebé
un milió de clients que compten amb la Targeta del Club
Caprabo.

