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Josep Cabré, rellevat del carree per sorpresa en un consell que ell mateix va convocar 

Acte l coMoc a una de les seues 
cooperative s al capdavan t d'lndulleid a 
O Actel ha aconseguit la presidencia d'lndulleida després una demanda civil. El relleu es va produir dimarts p e r ^ W V L , 
de comprar les accions que Mercolleida tenia en la transfor- presa durant un consell d'administració convocat peí presjf ú Bibiioteca 
madora de fruita d'Alguaire, operació que va provocar el dent per parlar deis comptes de la firma i en qué el ¿^Éas "Jj Sant Ba 
rebuig rotund d'un grup d'accionistes, que van presentar favorable a Actel va aprofitar per rellevar-lo. rtomeu 

ALGUAIRE  El 
consell d'admi-
nistració d'ln-
d u l l e i da va 
rellevar dimarts 
el president de 
l'empresa trans-

formadora de fruita d'Alguaire, 
Josep Cabré, representant de la 
cooperativa d'Alpicat i crític 
amb la compravenda d'accions 
que va tancar Actel i Merco-
lleida el passat mes de juliol . 
En el seu lloc, va elegir Josep 
Alaria Vendrell, membre del 
consell rector de la cooperativa 
de Torrelameu, entitat sócia 
d'Actel. 

La votació es va produir en 
el consell d'administració que 
havia convocat el mateix Cabré 
per analitzar els comptes de 
l'empresa de cara a la próxima 
junta d'accionistes i, encara 
que no constava en l'ordre del 
dia, el relleu en la presidencia 
es va convertir en el tema estre-
lla a petició del sector que dona 
suport a Actel. Cabré defensa-
va, com el sector crític, que les 
accions que Mercolleida (enti-
tat dominada en un 90% per 
l'ajuntament de Lleida) va 
vendré al juliol havien d'haver 
estat repartides entre la resta 
de socis d'lndulleida, en comp-
tes de posar-Íes totes a les mans 
d'Actel. 

Fins ara, la compravenda de 
les accions no s'havia reflectit 
ais órgans de govern de l'em-
presa i, de fet, tres deis mem-
bres del consell d'administra-
ció de la firma en continúen 
formant part en nom de Mer-
colleida. A mes, formen part 
del consell un membre del sec-
tor comercial i representants 

SEGRE 

Imatg e de les instal-lacion s d'lndulleid a a Alguaire . 

de les esmentades cooperatives 
d'Alpicat i Torrelameu, junta-
ment amb les entitats associati-
ves d'Albesa, Rosselló, Bena-
vent i Albatárrec, segons va 
explicar el director de la firma, 
Mariá Sorribas. 

Cabré, per la seua part, va 
explicar que quatre membres 
del consell, inclós ell mateix, 
van donar suport a la seua con-
tinu'itat com a president d'ln-
dulleida. Entre els sis que van 
votar a favor de Vendrell, hi 
havia, va dir, tres cooperatives 
sócies d'Actel i dos mes que no 
formen part de l'entitat de 
segon grau, com també un vot 
de representants de Mercollei-
da. 

Josep Cabré es va mostrar 
sorprés peí fet que el consell 
administratiu decidís dimarts 
plantejar-se el seu cessament i 
va explicar que encara que 
Mercolleida ja no tenia capital 
en la firma hi havia el compro-
mis de seguir sense canvis en 
l'órgan de funcionament de 
l'empresa fins a la próxima 
junta d'accionistes, que tradi-
cionalment se celebra al mes de 
novembre. El fins ara presi-
dent feia cinc anys que detenia 
el carree i encara li'n quedava 
un de mandat, fins que es pro-
duís la tradicional renovació 
de la meitat del consell, que té 
lloc cada dos anys.» 

La cooperativ a 
avala el canvi , 
que irrit a 
els crític s 
Actel va recordar ahir en un 
comunicat que no forma part 
del consell d'administració 
d'lndulleida i va donar suport 
a Pelecció de Josep Maria Ven-
drell com a nou president, un 
canvi que confia que "facilit i 
un període de tranquil-litat i 
reflexió per afrontar els nous 
reptes" de l'empresa. Actel va 
comprar el 21 per cent de les 
accions de Mercolleida a Indu-
lleida i juntament amb la parti-
cipado de les seues sócies coo-
peratives controla el 40 per 
cent del capital. Vendrell té 32 
anys, és pare d'un filia i  mem-
bre del consell rector de la coo-
perativa de Torrelameu (sócia 
d'Actel). 

El relleu de Josep Cabré ha 
irritat el grup d'accionistes 
d'lndulleida contrari a la ven-
da d 'accions a Actel. De 
moment, la mesura i la forma 
els han sorprés, ja que conside-
ren que el ja expresident no 
havia donat cap motiu per al 
seu cessament. Segons la seua 
opinió, es confirmen els recéis 
sobre el fet que la compraven-
da d'accions suposaria que 
Actel vol aconseguir de la fir-
ma provocant el que conside-
ren una gran desconfianza i 
desmotivant les empreses "dis-
posades a treballar peí conjunt 
del sector". 


