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El Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya i Fòrum Empre-

sa han signat un conveni a fi i efecte d’oferir als col·legiats els ser-

veis de formació continuada als àmbits de la gestió de l’empresa 

i de les habilitats directives que ofereix Fòrum Empresa.   

Conveni entre Fòrum Empresa i 
el Col∙legi d’Enginyers Agrònoms

SERVEIS DE FORMACIÓ CONTINUADA

Orange ha obert la seva nova boutique tecnològica a Lleida, dins 

del Projecte de Noves Botigues Pròpies i Franquícies que Oran-

ge va posar en marxa al 2008. Situada a l’antiga Cafeteria Triun-

fo, l’usuari podrà experimentar serveis d’última generació. 

Orange inaugura a Lleida ciutat 
una nova ‘boutique’ tecnològica

SITUADA A L’ANTIGA CAFETERIA TRIUNFO

10 nens i nenes, d’edats compreses entre els 7 i els 12 anys, 

van participar dissabte en un taller d’Intel·ligència Emocional, 

impulsat per la Fundació d’Ajuda a Nens i Joves d’Altes Capa-

citats (FANJAC). El taller va tenir una durada de 2 hores. 

Taller d’intel·ligència emocional 
per infants amb altes capacitats

IMPULSAT PER FANJACEL SEU DISSENY HA ESTAT ESCOLLIT ENTRE 43 ASPIRANTS

El president de la Diputació 

de Lleida, Jaume Gilabert, va 

donar a conèixer ahir els noms 

de les guanyadores del concurs 

organitzat per la Diputació de 

Lleida i el Gremi d’Indústries 

Gràfiques de Catalunya per 

al disseny de la marca Imprès 

a Lleida. Es tracta de les dis-

senyadores Núria Martínez i 

Clara Badia, del gabinet de dis-

seny 78_estudi plural, que van 

presentar un logotip anomenat 

Dins de registre.

El jurat va determinar per 

unanimitat que el logotip gua-

nyador de les 43 propostes que 

es van presentar al concurs era 

el de les dissenyadores Núria 

Martínez i Clara Badia per “la 

netedat i elegància de la pro-

posta, que fa fàcil la seva uti-

lització com a peu d’impremta 

en qualsevol producte imprès 

sense afectar la imatge global 

d’allò que s’ha d’imprimir”.

A partir d’ara, aquest logotip 

serà utilitzat en tot el material 

de difusió gràfica propi de la 

Diputació de Lleida, així com 

també en aquell material que 

s’editi i imprimeixi als tallers 

de la Impremta de la Diputa-

ció. 

La marca ‘Imprès a Lleida’, per 
a Núria Martínez i Clara Badia
El jurat decidí per unanimitat que el logotip ‘Dins de registre’ 
destacava per la netedat de la proposta, que fa fàcil el seu ús
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Festa del Col·legi d’Enginyers Industrials
El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 

Lleida (CETILL) va celebrar la setmana passada 

la seva festa anual, a l’Auditori de l’Edifici Em-

blemàtic del Campus de Cappont, on van parti-

cipar més de 160 persones, entre convidats i col-

legiats. A l’acte, el lleidatà Francesc Penella rebé 

la Insígnia de Plata de la Unió d’Associacions 

d’Enginyers Tècnics Industrials d‘Espanya. 

LA TROBADA VA APLEGAR MÉS DE 160 PERSONES

INICIATIVES

L’Agrobotiga d’Alcarràs va 

obrir ahir al matí al públic. El 

nou establiment ven al detall 

fruita d’alta qualitat de produc-

ció pròpia i productes d’altres 

cooperatives catalanes (fruits 

secs, llet, oli, vi, etc.) en la sec-

ció Racó Cooperatiu. 

L’Agrobotiga d’Alcarràs  
ja s’ha obert al públic, 
amb fruits secs, llet, vi, 
oli i fruita d’alta qualitat
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L’establiment es troba a la planta baixa de la Cooperativa del Camp


