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Dissabte 21, PRE-SANT JORDI, autors que signaran els
seus llibres i que us recomanem

D’11 a 12 hores
Pep Prieto, Carnada / Bridge
Jaume Grau, Les clavegueres de l’estat /
Catedral
Anna Manso, La princesa, els llibres i el drac /
La Galera

De 12 a 13 hores
Carme Martí, El camí de les Aigües /
Amsterdam
Carles Sala, Diversos títols
Jair Domínguez, Ets una merda i ho saps / Ara
Llibres
Laura Pinyol, El risc més gran / Amsterdam
Roc Casagran, Direm nosaltres / Amsterdam
Josep Maria Terricabras, Allò que som /
Edicions del 1984
Núria Martí, Demà tindrem sort / Curbet
Edicions
Joan Safont, Greuges i desgreuges / 
Ara Llibres
Imma Pasqual, Cantar em fa feliç / Cossetània

De 13 a 14 hores
Najat El Hachmi, Mare de llet i mel / Ed. 62
Jordi Puntí, Tot Messi / Empúries
Blanca Busquets, La fugitiva / Edicions Proa 
Joan-Lluís Lluís, Jo soc aquell que va matar
Franco / Proa
Alejandro Palomas, Un amor / Columna
Martí Gironell, La força d’un destí / Columna
Mercè Cuartiella, Flor salvatge / Empúries
Antoni Bassas, Bon dia, són les vuit! / Destino
Marc Ribas, Brutal / Cossetània
Gaspar Hernàndez, La dona que no sabia
plorar / Columna
Pilar Rahola, SOS cristians / Columna
Clara Queraltó, El que pensen els altres / Proa
Anna Llenas, Diari de les emocions / Fanbooks
Alba Castellví, Un cistell de cireres / Estrella
Polar
Marc Artigau, La cova dels dies / Fanbooks
Montserrat Tura, La república pagesa / Pòrtic
Joan Manuel Soldevilla, L’amic de Praga /
Columna

Tots aquests llibres i MÉS, els trobareu a:
LLIBRERIA 22, Hortes, 22 – 17001 Girona
LLIBRERIA&QUIOSC 22, Emili Grahit, 57 – 17002 Girona
CÒMICS 22, Hortes, 22 – 17001 Girona
ESPAI 22, Hortes, 22 – 17001 Girona

Cafès Cornellà, empresa
de Fornells de la Selva de-
dicada a la torrefacció, la
comercialització i la inno-
vació de productes i siste-
mes vinculats al cafè, ha
presentat aquests dies a la
fira Alimentaria 2018, a
Barcelona, la primera càp-
sula per a professionals:
Apolo Capsules. Segons
explica en un comunicat,
la càpsula està destinada
al professional de l’hosta-
leria i l’alimentació i per-
met una extracció amb les
propietats del mètode es-
presso, amb el gramatge

dels professionals: vuit
grams de cafè.

D’una altra banda, Ca-
fès Cornellà ha activat un
pla de reciclatge per als
clients que tinguin Apolo
Capsules, que consisteix
en un procés de recollida
selectiva in situ als establi-
ments usuaris. El procés
de reciclatge consistirà en
la separació de la fracció
orgànica, que s’utilitzarà
per fer el substrat per fer-
tilitzants, i la part d’alumi-
ni, que es reciclarà en for-
ma de nou objecte de con-
sum. L’empresa cafetera
gestionarà aquest procés i
premiarà els clients que
utilitzin el pla de reciclat-

ge per tal d’incentivar la
reducció de residus i la re-
utilització de materials.

Gamma d’infusions
Cafès Cornellà també ha
portat a Alimentaria la se-
va gamma d’infusions

anomenada Passion Tea.
Inclou una gamma d’onze
varietats de tes –blancs,
verds, vermells i negres- i
set varietats de tisanes,
entre les quals hi ha sabors
com la ratafia i la cama-
mil·la. ■

U.C.
FORNELLS DE LA SELVA

Càpsula nova
de Cafès
Cornellà, a
Alimentària
a L’empresa de Fornells presenta
Apolo Capsules, la primera càpsula de
vuit grams per a professionals

L’estand de Cafès Cornellà a Alimentària, on es va presentar
les noves càpsules. ■ EL PUNT AVUI

“Parlar de la vida és parlar
de la mort”, afirmava ahir
el doctor Marc Antoni
Broggi durant la seva con-
ferència a l’auditori Josep
Irla de Girona en l’acte
inaugural del IV Cicle de
Reflexions Sobre la Vida i
la Mort, organitzat per la
Fundació Mèmora i amb la
col·laboració de la regió sa-
nitària de Girona del Ser-
vei Català de la Salut.

Davant un centenar de
persones, Marc Antoni
Broggi va oferir la confe-
rència Per una mort apro-
piada, en la qual, entre
molts conceptes, va trac-
tar dels “requisits mí-
nims” perquè l’ajuda a la
gent que s’ha de morir si-
gui la millor possible. Així,
per exemple, va alertar
que “actualment moltes
preteses ajudes a morir el
que fan és entorpir l’apro-
pament” a la mort de la
pròpia persona. ■

U.C.
GIRONA

Broggi recorda que
“parlar de la vida és
parlar de la mort”

Marc Antoni Broggi ahir durant la seva conferència a
l’auditori Josep Irla de Girona. ■ M.LLADÓ
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! Amb una superfície de 2.015 me-
tres quadrats, més de 1.352 metres
dels quals estan destinats a sala de
vendes, Gros Mercat va inaugurar
ahir a Lloret de Mar el seu sisè centre
a la província de Girona i vint-i-cinquè
a Catalunya. L’obertura ratifica el pla
de creixement que General Markets
Food Iberica està duent a terme per a
la seva ensenya de cash&carry. El nou
Gros Mercat ha suposat una inversió
d’1.200.000 euros.

Inauguració GM obre
l’establiment de Lloret,
on ha invertit 1,2 MEUR 

DAVID APARICIO

DdG GIRONA

■La nova Federació d'Indústria
d'USOC es va constituir ahir amb
 afiliats com a punt de partida
i l'objectiu de doblar la xifra en un
any. Aquesta extensió federal
d'indústria d'USOC ha estat pos-
sible per la incorporació de més
d'un centenar d'afiliats i delegats
a grans empreses que han aban-
donat recentment la UGT, molt
crítics amb les formes amb què es
va creat la nova Federació d'In-
dústria, Construcció i Agro
(FICA), fusionant les dues ante-
riors que hi havia.

A efectes pràctics, representa
que «la UGT ha perdut la repre-
sentació a empreses importants,
tot i que els còmputs dels conve-
nis sectorials figurin encara com
a UGT», assenyala el responsable
de la nova Federació d'Indústria a
Girona d'USOC, Juan José Rodri-
guez. Fins que no hi hagi noves
eleccions sindicals a les diferents
empreses, no es formalitzarà
aquest traspàs d'un sindicat a l'al-

tre (tot i que caldrà veure quin tin-
drà majoria als comitès). A la
pràctica, però, els exafiliats d'UGT
ja treballen amb USOC.

Entre aquestes noves incorpo-
racions hi ha treballadors d'em-
preses grans com ara Torraspapel
de Sant Joan les Fonts, Hutchin-
son de Palamós o Sanofi de Riells
i Viabrea, on USOC ha passat a te-
nir representants. El sindicat, a

més, ja és majoritari en empreses
com ara Nylstar de Blanes, Trety
de Maçanet de la Selva, Font Vella
de Sant Hilari Sacalm, Haribo de
Palol de Revardit i Nutrexpa de
Riudarenes. Els sectors com ara el
tèxtil, el químic i el paper són les
activitats on USOC té més força i
entre els objectius de la nova fe-
deració hi ha el d'aconseguir fer-
se un lloc en el sector alimentari.

La USOC crea la Federació
d’Indústria a Girona
!El sindicat no tenia un equip executiu a la demarcació i ara confia a
arribar als 500 militants en un any després de captar els delegats de la UGT

La direcció i els membres de la nova Federació d’Indústria.

DdG GIRONA

■Cafès Cornellà va presentar ahir
dins d’Alimentaria Apolo Capsu-
les, la primera càpsula de  grams
per a professionals. És la primera
càpsula professional que permet
una extracció amb les propietats
del mètode espresso i ofereix el
gramatge dels professionals. Ca-
fès Cornellà també ha portat la
seva gamma de productes Deco-
ding Coffee a la fira, una de les ci-

tes de referència del món de l’hos-
taleria i l’alimentació.

Destinada al canal professio-
nal, Apolo Capsules és la primera
càpsula del mercat destinada al
professional de l’hostaleria i ali-
mentació que permeten una ex-
tracció amb les propietats del mè-
tode espresso, amb el gramatge
dels professionals:  grams de
cafè. 

La càpsula, feta d’alumini i que
protegeix el producte i n’assegura
la seva conservació, manté l’índex
de frescor inalterable durant 
setmanes. El seu disseny permet
emulsionar i extreure els principis
aromàtics del cafè per tenir un re-
sultat més consistent.

Cafès Cornellà presenta la primera
càpsula de 8 grams per a professionals
!Feta d’alumini per protegir
el producte, permet una
extracció amb les propietats
del mètode espresso

DDG

El producte es va presentar ahir.
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Sección: Actualidad / Última Hora
19/04/2018

Cafès Cornellà presenta la primera càpsula de 8
grams per a professionals
Título: Europa Espanya Català

Feta d'alumini per protegir el producte, permet una extracció amb les propietats del mètode
espresso

ddg

19.04.2018 | 00:23

El producte es va presentar ahir.

ddg

Cafès Cornellà va presentar ahir dins d'Alimentaria Apolo Capsules, la primera càpsula de 8 grams
per a professionals. És la primera càpsula professional que permet una extracció amb les
propietats del mètode espresso i ofereix el gramatge dels professionals. Cafès Cornellà també ha
portat la seva gamma de productes Decoding Coffee a la fira, una de les cites de referència del
món de l'hostaleria i l'alimentació.

Destinada al canal professional, Apolo Capsules és la primera càpsula del mercat destinada al
professional de l'hostaleria i alimentació que permeten una extracció amb les propietats del
mètode espresso, amb el gramatge dels professionals: 8 grams de cafè.

La càpsula, feta d'alumini i que protegeix el producte i n'assegura la seva conservació, manté
l'índex de frescor inalterable durant 48 setmanes. El seu disseny permet emulsionar i extreure els
principis aromàtics del cafè per tenir un resultat més consistent.
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