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TROBALLES

CIBE

Inditex, BBVA i Repsol són
les tres empreses que compten amb més capacitat per
atreure i retenir talent a Espanya, segons els resultats de
la dotzena edició de Merco
Talento a Espanya. La companyia presidida per Amancio Ortega es manté al capdavant del rànquing, i per la
seua part BBVA i Repsol
s’han intercanviat les posicions. Al darrere, es troben
Banco Santander, Telefónica
i Mercadona.

Està ubicada a Baró de Maials, 18.

Equips directius de les marques van assistir a l’acte.

TROBALLES INAUGURA
UNA NOVA BOTIGA

LA FIRMA CIBE CELEBRA
EL 50 ANIVERSARI

Demà dijous, dia 26, Troballes
inaugura una nova botiga de
segona mà a Lleida. Ubicada a
Baró de Maials, 18, l’establiment ja incorpora el nom Moda
Re, la marca que a partir d’ara
lluirà la xarxa de botigues de
Càritas repartides per tot el
territori espanyol.
Realitzant compres a les botigues Moda Re, es promou
l’economia solidària, es genera

Concesiones Ilerdenses de Bebidas (Cibe) va celebrar, el passat dia 19, les noces d’or amb
un acte dirigit a treballadors i
proveïdors. L’esdeveniment va
comptar amb la presència dels
equips directius de marques
com Damm,Veri, Granini i Don
Simón, García Carrión, Letona,
Cacaolat, Grupo Disber o Garriga. Cibe es va crear l’any
1967 com a magatzem regula-

ocupació social, es fomenta el
consum responsable i el respecte al medi ambient i s’ajuda els
més necessitats, segons adverteixen fonts d’aquesta empresa.
I, tot plegat, sota una gestió
transparent.
Troballes és l’empresa d’inserció de la Fundació Jaume
Rubió i Rubió i gestiona el programa d’ocupació de Càritas de
Lleida.

dor i distribuïdor de cerveses
Damm a Lleida. Si bé manté
aquesta activitat, durant els últims anys ha ampliat l’estoc
amb aigües Veri i cafè Garriga,
sucs, vins, cistelles i lots de Nadal i lactis. L’empresa la van
fundar les famílies Badia i Camats. L’any 2009, s’hi va incorporar la segona generació, i
l’actual gerent és Maria Camats.

CAPRABO

Golmés va acollir la II Fira de Productes de Proximitat de Ponent.

ILERFRED

Amb aquest vehicle elèctric, reforça l’aposta per l’eficiència.

CAPRABO, AMB ELS
ILERFRED ADQUIREIX
PRODUCTES DE LLEIDA UN NISSAN E-NV200
El supermercat Caprabo de
Golmés va acollir dissabte passat la segona fira de productes
de proximitat de les terres de
Ponent. Un total de disset petits productors i cooperatives
agràries van donar a conèixer i
provar els seus productes, que
gaudeixen d’una gran acceptació entre els clients del supermercat.
Tant és així que les vendes

han augmentat un 30 per cent
l’últim any. A les comarques
lleidatanes, Caprabo ha introduït des del 2013 un total de
46 proveïdors, amb 306 productes de les gammes d’embotits, formatges, olis, vins, sucs,
mel i carn. Amb això, la cadena
s’ha convertit en un referent en
venda de proximitat a la zona,
on disposa de quinze establiments.

Ilerfred, una empresa de Lleida
dedicada al fred industrial, ha
adquirit un vehicle comercial
elèctric Nissan E-NV200. Amb
això, reafirma el seu compromís amb l’eficiència energètica
i el respecte al medi ambient.
La primera furgoneta cent per
cent de Nissan compta amb
una potència total de 107 CV i
està equipada amb tecnologia
innovadora –com una transmis-

Inditex i BBVA,
líders a atreure
i retenir talent

sió d’una única marxa i l’assistent d’arrancada en pendent–
que permet una conducció més
fàcil i segura.
Compta amb una capacitat
de càrrega de 4,2 m2, mentre
que la càrrega útil màxima és
de 770 quilograms. L’alta posició de conducció facilita la circulació i l’habitacle es converteix ràpidament en una oficina
mòbil.

Acció identifica
1.200 ‘start-ups’
catalanes
La Generalitat, a través de
l’agència pública Acció, ha
identificat 1.200 start-ups
c at a l a n e s q u e ge n e re n
11.700 llocs de treball i que
facturen, de mitjana, prop
d’1,2 milions d’euros, segons
apunta el directori Barcelona
& Catalonia Startup Hub.
Per sectors, dominen el software d’internet i de mòbil,
les apps relacionades amb els
viatges i el lleure i les tecnologies de la salut i la biotecnologia.

Skoda fabrica
deu milions de
caixes de canvis
Skoda ha fabricat la unitat
deu milions de les caixes de
canvis, que munta en els seus
propis vehicles i en altres
models de la resta de les
marques que conformen el
grup Volkswagen.
La caixa de canvis MQ 200
s’utilitza en motors de gasolina d’1,0 a 1,6 litres i s’inclou als vehicles Skoda actuals, així com en els models
fabricats per Volkswagen,
Audi i Seat.

El 5G suposarà
1/3 del mercat
del mòbil el 2025
El nombre de connexions
mòbils a Europa funcionant
amb xarxes 5G assolirà els
214 milions l’any 2025, xifra
que suposarà més d’un 30
per cent del total i situarà la
regió com “un dels mercats
més grans de 5G del món en
aquell moment”, segons indica un estudi de la GSMA.
L’associació apunta que les
primeres xarxes comercials
5G a Europa s’activaran de
cara al 2020.

