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CARREFOUR BAT  
RÈCORDS A LA VUELTA
Carrefour ha tornat a batre rè-
cords de participació a nivell 
nacional en les activitats que ha 
organitzat com a patrocinador 
principal de la Vuelta. S’estima 
que més de 2,5 milions de per-
sones han pres part o disfrutat 
en directe de la Vuelta i les dife-
rents animacions que l’empresa 
ha desenvolupat amb motiu de 
la ronda ciclista. L’empresa ha 
repartit més de 300.000 unitats 

de marxandatge i les accions 
solidàries vinculades a la Vuelta 
han tingut més de setanta mili-
ons d’impactes en xarxes soci-
als. 
    Per dur a terme totes aquestes 
accions, la companyia ha comp-
tat amb la implicació directa de 
més de 5.400 col·laboradors, un 
15% més que l’any anterior. 
D’altra banda, ha treballat amb 
més de 220 proveïdors amb els 

quals ha real itzat més de 
125.000 degustacions gratuïtes 
de productes locals i regionals. 
Enguany, els visitants als Parcs 
Vuelta han tingut l’oportunitat 
d’assaborir diferents propostes 
de Carrefour Bio, i de Nuestra 
Tierra, la seua marca d’aliments 
de la gastronomia espanyola. 
Així mateix, s’ha instal·lat un 
food truck en què s’oferien re-
ceptes saludables.

Més de 2,5 milions de persones han gaudit en viu de la Vuelta i les activitats complementàries.

Obre portes Cachopo, el primer restaurant asturià a Lleida
La gastronomia asturiana guanya pes a la ciutat de Lleida. El passat dia 21 de setembre s’inaugura-
va oficialment la sidreria Cachopo, el primer restaurant asturià en terres lleidatanes. Situat al pas-
satge Sant Jeroni, 9, al barri de Pardinyes, Cachopo ofereix una cuina elaborada amb productes 
autòctons i de temporada, que reflecteixen l’essència de la cuina d’aquesta regió. En aquest sentit, 
el restaurant disposa d’una variada carta en la qual destaquen receptes com brou amb rostes, sopa 
a l’estil pobre, crema de nècores, fabada asturiana, pote asturià, fabes amb cloïsses de carril, tripa 
asturiana, formatges, filets amb cabrales o la ceba confitada, xoriços asturians frescos amb sidra, carn 
asturiana distingida per l’IGP; costelles de porc ibèric a la graella, així com els espectaculars cachopos, 
un dels plats asturians més genuïns. Totes aquestes elaboracions es poden acompanyar amb una sidra 
natural.
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85 participants a l’escola Plusfresc
Un total de 85 persones ha participat durant el primer semestre 
de l’any en l’Escola de Frescos, un programa de formació de 
Plusfrec que potencia el talent intern del personal. Les classes, 
que s’han centrat en les seccions de carn i peix, inclouen mòduls 
teòrics i pràctics en els quals s’han ampliat coneixements sobre 
productes i presentació.

VERITAS INAUGURA  
LA SEGONA BOTIGA  
A LLEIDA CIUTAT

La cadena de supermercats 
ecològics Veritas ha obert la 
seua segona botiga a Lleida, 
coincidint amb el quinzè ani-
versari. Ubicat a Pi i Margall, 
6, el nou establiment compta 
amb una superfície de venda 
de 200 metres quadrats i ocu-
pa cinc treballadors. 
    Segons el director general 
de Veritas, Silvio Elías, “ja fa 
un any que vam obrir una pri-
mera botiga a Doctor Fleming, 
però els lleidatans, cada vega-
da més preocupats per la sa-
lut, demanaven que féssim un 
pas més”.

Veritas potencia el creixe-
ment del mercat de productes 

ecològics pensant a beneficiar 
tots els agents implicats, i con-
tinuarà apostant per proveï-
dors locals de fruita i verdura. 
“Les fruites com les figues, els 
préssecs, les peres o les pomes 
que venem a les nostres boti-
gues són de productors de la 
província de Lleida”, assegura 
Elías.

De fet, alimentar-se amb 
productes ecològics és clau en 
la prevenció de malalties, se-
gons apunta un informe del 
Parlament Europeu. Gràcies al 
seu contingut en vitamines i 
omega-3, poden reduir el risc 
de patir al·lèrgies, obesitat o 
colesterol.
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Premien Activa Mutua per la integració
Activa Mutua, mútua col·laboradora amb la Seguretat Social, 
ha rebut un dels diplomes entregats per Ilunion Tecnología y 
Accessibilidad, empresa pertanyent al grup de l’ONCE i la seua 
fundació, per reconèixer la tasca de les empreses pel compromís 
amb l’accessibilitat dins del termini establert per la llei d’Igual-
tat d’Oportunitats.

Nova divisió global de Banc Santander
Banc Santander ha creat una nova divisió global de wealth 
management que integrarà banca privada i gestió d’actius i que 
serà gestionada per Víctor Matarranz. Aquesta nova estructura 
permetrà donar un millor servei als clients de banca privada i 
aprofitar l’avantatge competitiu de ser presents a deu mercats 
principals.

Primer hipermercat Esclat a Reus
Bon Preu ha obert el primer hipermercat de la marca Esclat a 
Reus, per al qual ha invertit 9,7 milions d’euros en la construc-
ció i ha creat 71 llocs de treball. Actualment, el grup Bon Preu 
compta amb 225 establiments a Catalunya: 122 supermercats 
Bonpreu, 48 hipermercats Esclat, 43 gasolineres EsclatOil i tres 
punts de recollida online.
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