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Caparrós Celebracions es
desvincula de la Llotja
El seu titular n’era accionista minoritari i ara la societat queda en
mans de la família Torrelles || Segon canvi en dos anys
LLEONARD DELSHAMS

J.M.A

❘ LLEIDA ❘ L’empresari hotelerAntonio Caparrós s’ha desvinculat de la societat que gestiona
el palau de congressos (la Llotja), de la qual era conseller, accionista minoritari i responsable del servei de restauració. El
mateix Caparrós va confirmar
ahir a aquest diari la seua sortida de l’empresa La Llotja de
Lleida en una operació de mutu acord amb els seus fins ara
socis Lluís i Josep Lluís Torrelles, que també ha comportat
la sortida d’aquests últims de
Caparrós Celebracions. Caparrós, que posseïa un 24% de les
accions, que ara han passat a
les mans de la famíliaTorrelles,
es va limitar a assenyalar que
no tenia interès a continuar en
la gestió de la Llotja. Per la seua part, Josep Lluís Torrelles,
que ha estat nomenat apoderat
de la firma, va afirmar que
aquest canvi és irrellevant per
al funcionament de la societat,
va indicar que ja fa setmanes
que han substituït Caparrós
com a director del servei de restauració i va assegurar que
aquest no depenia de Caparrós
Celebracions.
Aquest és el segon canvi a la
Llotja de Lleida després que a
començaments del 2012 Caparrós Celebracions va adquirir la societat a Stormind. Llavors, el seu capital es va ampliar de 150.000 a 300.000 euros.

Vista de la Llotja entre la boira ahir al matí.

Cafeteria, restaurant i zona de
copes a la planta baixa aquest any
■ La Llotja estrenarà finalment aquest any el restaurant que estava contemplat
ja el 2010 per l’anterior societat gestora. En aquest sentit, Torrelles va assenyalar
que estarà ubicat a les àmplies dependències de la
planta baixa situades a mà
dreta de l’entrada principal
a l’edifici. També hi haurà
cafeteria i zona de copes i
està previst que les obres
d’adequació
comencin

d’aquí unes setmanes, amb
l’objectiu que almenys una
part del complex estigui ja
en servei abans de l’estiu. Els
responsables de la societat
han optat per aquesta ubicació després de renunciar
a l’inicialment elegida, sota les grades contigües a
Mercolleida, on fa uns mesos es van instal·lar les consultes externes deVithas, titular de l’hospital Montserrat.
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Agrònoms presenta a Abu Dhabi les seues innovacions en agricultura
❘ LLEIDA ❘ El grup d’investigació en
AgròTICa iAgricultura de Precisió de la Universitat de Lleida (UdL) ha presentat els avanços de les seues investigacions
al primer Fòrum Global sobre
Innovacions enAgricultura ce-

lebrat a Abu Dhabi (Emirats
Àrabs Units). Els investigadors
d’Agrònoms van exposar el seu
treball sobre modelització 3D
de plantacionrs fructícoles i
ajustament de la dosi de productes fitosanitaris en fructicul-

tura de precisió. Amb tot, el
grup, membre d’Agrotecnio, ha
col·laborat en l’organització de
l’esdeveniment, que ha comptat amb 3.200 participants de
62 països i un centenar d’expositors.
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