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El conseller de Justícia, Germà Gordó, va presidir l’acte d’inauguració.

X. SANTESMASSES

Lluís Torra, el
creadorde la
galeta ‘estrella’

■ El Rosal elabora quatre
productes: neules, ventalls,
cubans i arrugats. Els que
més triomfen són els arru-
gats, que es van descobrir
per casualitat.

LluísTorra, un dels tre-
balladors, tenia dificultats
elaborant les neules i arru-
gava la pasta de la galeta
defectuosa.A la gent de
l’obrador els encantava,
per això van acabar
ruixant-la amb xocolate i
venent-la.

Alerten de la banalització de la sida i
insten a la prevenció per evitar nous casos

SALUT MALALTIES

L’acte central va tenir lloc ahir a la tarda a l’IEI.

❘ LLEIDA ❘ L’associacióAntisida de
Lleida va reclamar ahir més in-
versió en prevenció i sensibilit-
zació delVIH. El seu president,
Joan Fibla, també va alertar que
han detectat certa banalització
de la malaltia i va posar com a
exemple el polèmic anunci de la
firma de roba Desigual, en el
qual una dona apareixia pun-
xant un condó, que va qualificar
d’“intolerable”. Fibla va fer
aquesta reivindicació en el marc
del Dia Memorial de la Sida, que

se celebra en record a les vícti-
mes i que va tenir lloc a l’Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs (IEI).

L’associació calcula que, des
dels anys 80, uns 200 lleidatans
han mort a causa d’aquesta ma-
laltia. Fibla també va recordar
que“les infeccions continuen
produint-se i creiem que falta
molta prevenció”.

Es calcula que un 30% dels
infectats pelVIH no ho saben.
En aquest sentit, Lleida registra
al voltant de 12 noves infecci-

ons pelVIH cada any. Des del
2001, s’han detectat més de 500
persones amb elVIH a la demar-
cació de Lleida.

En una de les façanes de l’IEI
es va col·locar un gran mural per
recordar les víctimes de la sida.
A les 18.00 h es va iniciar l’ac-
te institucional.

Un llaç roig penjat i un altre
fet amb espelmes van presidir la
celebració, que va incloure la lec-
tura d’un manifest que va llegir
l’àrbitre Estrada Fernández.
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La Ruta del Vi guanya
membres i visitants
❘ LLEIDA ❘ La Ruta delVi de Llei-
da va registrar l’any passat
més de 40.000 visitants als
seus cellers, un 17% més, i ha
incorporat 14 nous membres,
fins a arribar a 80 socis.Així
es va donar a conèixer ahir a
l’assemblea anual que va ce-
lebrar la ruta, l’objectiu de la
qual per a aquest any és aug-
mentar la promoció.

Falcons a la fira de
mascotes de les Borges
❘ LES BORGES BLANQUES ❘ La prò-
xima edició de la fira Masco-
tes Borges, que se celebrarà
a la tardor, incorporarà exhi-
bicions de falconeria i gossos
caçadors, després de l’acord
entre l’ajuntament i les bo-
tigues de mascotes.

El concurs d’humor de la
Fecoll, per a Polònia
❘ LLEIDA ❘ El dibuixant polonès
Konrad KondeeWieczorkows-
ki és el guanyador del setè
Concurs Internacional d’Hu-
mor Gràfic Caragoler que or-
ganitza la Fecoll i Humoràlia.
El seu disseny ha estat esco-
llit entre els 271 presentats
de 43 països.

El Rosal estrena obrador de galetes
El conseller de Justícia inaugura les instal·lacions, que permetran doblar la producció ||
Ha costat 63.000 euros, aconseguits en 40 dies amb una campanya de mecenatge

INICIATIVA INTEGRACIÓ

ció per la inauguració de la no-
va planta, ja que fa uns anys
aquesta mateixa sala va deixar
a l’atur mig centenar de treba-
lladors d’Alba que s’ocupaven
de manufacturar cablatge per a
cotxes. La deslocalització
d’aquella empresa va assestar
un dur cop per als treballadors
de l’associació.

L’obrador disposa d’un espai
de tallers per als escolars que vi-
sitin la fàbrica, on podran pro-
var les seues habilitats en l’ela-
boració i degustació de galetes.
El conseller de Justícia, Germà
Gordó, va presidir ahir la inau-
guració i va destacar l’esforç i la
capacitat de treball de l’associ-
ació.
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❘ TÀRREGA ❘ L’associació Alba de
Tàrrega va inaugurar ahir un nou
obrador de galetes, El Rosal, que
permetrà a mitjà termini doblar
la producció de la fàbrica. Es
tracta d’una sala de més de 300
metres quadrats, la remodelació
de la qual s’ha finançat amb tí-
tols participatius i un projecte
de mecenatge amb un total de
62.819 euros, que es van acon-
seguir en un temps rècord de 40
dies. El pròxim objectiu de l’as-
sociació per al 2015 és aconse-
guir una màquina rotatòria, el
cost de la qual és de 80.000 eu-
ros i que permetrà doblar l’ac-
tual producció de fàbrica. De
moment les noves instal·lacions
permetran passar de la capaci-
tat productiva actual que és de
9.000 quilos anuals a 14.000.

La directora d’Alba, MaiteTre-
pat, va explicar que l’objectiu és
la creació de llocs de treball per
a persones que pateixen disca-
pacitat. La plantilla actual és de
7 treballadors i a mitjà termini
podria arribar a 12. La directo-
ra va manifestar la seua satisfac-

Lluís Torra, ahir a El Rosal.


