
Comercial Carrefour Lleida, 
Distribuïdora Farmacèutica 
Lleidatana (Difale) i la Uni·
versitat de Lleida seran re·
coneguts amb el lliurament 
dels premis Integra XXI, en el 
marc del sopar 
anual de l’en·
titat. Els guar·
dons els reben 
per donar su·
port al progra·
ma d’inserció 
laboral Integra 
XXI, promo·
vent així, l’ac·
cés al món laboral ordinari de 
les persones amb discapacitat 
intel·lectual. L’acte tindrà lloc 
avui divendres i, en aquesta 
ocasió, estarà presidit per la 
vicepresidenta de la Genera·
litat, Joana Ortega.

En el marc de l’acte tam·

bé es presentarà el Calendari 
Solidari de l’entitat del 2012, 
que aquest any serà força es·
pecial ja que a més de la col·
laboració dels infants i joves 
de l’Associació hem comptat 
amb el suport d’esportistes 
de primer nivell de les terres 

de Lleida, com 
Joan Capdevi·
la, Arcadi 
Climent i Kike 
Borras, Eva 
Ledesma, Jack·
son Quiñones, 
Bojan Krkic, 
Juanjo Garra, 
Antoni Ramí·

rez, Laia Vilalta, Saul Cravi·
otto, Marc Márquez i Araceli 
Segarra i Carles Pujol. Els di·
ners recaptats amb la venda 
del calendari es destinaran a 
l’adequació del local d’Inte·
gra XXI per poder seguir im·
plementant els projectes. 

reconeixements

agències
lleida

UdL, Carrefour 
i Difale, premis 
Integra XXI
Guardó pel suport a la inserció 
laboral de discapacitats intel∙lectuals

GVC Gaesco, un dels principals 
grups financers independents, 
amb més de 60 anys d’història 
a Espanya, celebra 15 anys de 

funcionament a Lleida i estrena 
nova ubicació. Per això, s’orga·
nitza una conferència (dilluns 
14, 19h a la Diputació) impar·
tida per Jaume Puig, director 
general de GVC Gaesco Gestió. 

Puig, guardonat amb el  premi 
al millor gestor de fons d’inver·
sió de renda variable dels últims 
10 anys pel Expansión, parlarà 
sobre Europa davant els mercats. 
Present i futur de la zona euro.  

el grup financer canvia de seu a la capital del segrià

Conferència del director general de Gaesco en 
els 15 anys de funcionament del grup a Lleida
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> també es 
mostrarà el 
calendari solidari 
amb què es vol 
adequar el local

inauguracions

La nova línia de Forns Anton 
Colom, promoguda per Pas·
tisseria Colom de Cervera, 
obre avui a les 18 hores una 
nova franquícia al Passeig 
de Ronda de Lleida. La bo·
tiga manté l’interiorisme del 
Forn Anton Colom inspirat 
en mobles rústics o clàssics 
amb materials moderns. En 
aquest ambient, l’establi·
ment disposa d’un ampli as·
sortit de productes de pastis·
seria tradicional i fleca, i un 
espai dedicat als productes 
delicatessen per gaudir d’una 
estona de tranquil·litat en 
un espai agradable.  

Grup Pastisseria 
Colom obre una 
nova franquícia a 
Lleida, al Passeig de 
Ronda
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formació empresa i treball (fet) 13divendres 11 de novembre de 2011

universitat

El president de l’IEC, Salvador Giner, i el rector de la Universi·
tat de Lleida, Roberto Fernández, van signar un conveni pel que 
aquesta entitat i la Càtedra Màrius Torres col·laborin en el desen·
volupament del Corpus Literari Digital de la UdL.  

udl

L’Institut d’Estudis Catalans, al 
Corpus Literari Digital de la UdL

CURSOS SUBVENCIONATS  PER A TREBALLADORS /ES  

SECTOR COMERÇ I PERSONES EN SITUACIÓ D’ ATUR

ALINS CENTRE DE FORMACIÓ
Av. Madrid, 19 altell 1r

Tel. 973 275592
25002, Lleida

www.alinscentre.com

EXCEL (40 H)
Horari: Dilluns, dimecres i dijous 

de 14.45 a 16.45 h
Data inici: 16 de novembre de 2011

ANGLÈS INTERMEDI (40 H)
Horari: Dilluns, dimecres i dijous 

de 14.45 a 16.45 h
Data inici: 16 de novembre de 2011

Per acord del Ple, en sessió ordinària, de data 26 d’octubre de 2011, s’ha aprovat 
inicialment la modificació puntual del POUM relativa a la modificació del sòl 

urbanitzable industrial d’Almacelles, continguda en el document tècnic de data 
octubre de 2011, redactat per GGAU EQUIP, i concretament per l’arquitecte en 

Xavier Guerra López.
S’aprova igualment exposar l’expedient al públic mitjançant edictes en el BOP, 

taulers, en un diari de més circulació de la província i telemàticament, a fi 
que es puguin presentar al·legacions en un termini d’un mes des de la seva 

publicació en el BOP.
No s’escau delimitar cap àmbit de suspensió de llicències

Josep Ibarz Gilart. Alcalde d’Almacelles
Almacelles, a 10 de novembre de 2011 

_Edicte_
Ajuntament d’Almacelles

GOS PERDUT  tel. 680 951 659

El seu nom és RUNI
de color marró clar
de raça barrejat de podenc
de mida mitjana, porta un collar 
de quadres vermells i un altre 
antiparàsits. Es va perdre entre 
Arbeca i la Floresta el 6 de novembre

GOS PERDUTPISO NUEVO
EN ALQUILER O VENTA.
Amueblado y con electrodomésticos.

Alquiler 300€/mes
Venta 55.000€
Almacelles Zona centro
Tel.: 93 720 51 38


