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Autotardor resisteix a la
crisi i creix en visitants

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

La fira del vehicle d’ocasió de Mollerussa rep 8.000
persones i aconsegueix tancar vendes de cotxes
NOEMÍ SEDÓ

Isona celebra la Fira del Bolet
❘ ISONA ❘ Ahir es va obrir la sisena edició de la Fira del Bolet
d’Isona, que va inaugurar Jaume Gilabert, president de la Diputació. Gilabert també va visitar el castell de Llordà.
ACN

La vall d’Àssua promociona rutes literàries
Els visitants van aprofitar ahir fins a l’últim moment per fer un cop d’ull a les ofertes d’Autotardor.

NOEMÍ SEDÓ

❘ MOLLERUSSA ❘ El certamen Autotardor, que organitza Fira de
Mollerussa, ha rebut un total
de 8.000 visitants al llarg dels
tres dies de durada, davant
dels 7.000 que va rebre l’any
passat. Tant els organitzadors
com els expositors, conscients
de la situació econòmica actual, van mostrar la seua satisfacció pel nombre de vendes
assolit en aquesta edició.
El director de Fira Mollerussa, Pere Gatnau, va assegurar
que hi ha hagut vendes de vehicles i maquinària agrícola,
però va destacar que, sobretot,
el que han aconseguit els expositors són contactes per a
possibles vendes futures. Gatnau va destacar el bon funcio-

nament de l’Espai 4.000, zona
on els preus dels vehicles no
superaven els 4.000 euros.
També va esmentar que la instal·lació d’un servei d’ITV ha
obtingut un ple absolut durant
aquests dies, ja que molts ciutadans no han hagut de desplaçar-se a altres ciutats per
passar la inspecció tècnica dels
seus vehicles.
D’altra banda, el responsable de Fira Mollerussa va explicar que “encara que Autotardor ha sigut l’última fira del
sector del vehicle d’ocasió que
s’ha realitzat a la zona, hem
rebut moltes més visites de les
que esperàvem en un primer
moment, i així ens ho han
transmès alguns dels expositors”.

❘ SORT ❘ L’ajuntament de Sort ha posat en marxa un projecte
per promocionar la vall d’Àssua a través de rutes literàries i
gastronòmiques.

LES CLAUS

JOSEP DE MONER

Visitants
❚ La fira va rebre unes 8.000 persones durant els tres dies de celebració. La xifra supera àmpliament els gairebé 7.000 registrats
l’any anterior.

De 800 a 40.000 euros
❚ El certamen comptava aquest
any amb 25 expositors que van
posar a la venda cotxes per a totes les butxaques, des de 800
fins a 40.000 euros.

Zona 4.000
❚ La principal novetat d’aquesta
edició va ser una zona amb vehicles per menys de 4.000 euros.

La Fira de la Girella bat rècords amb 9.000 persones
❘ EL PONT DE SUERT ❘ La Fira de la Girella del Pont de Suert va reunir 9.000 visitants i va repartir 400 quilos del tradicional
embotit. L’ajuntament preveu ampliar la zona comercial.

HORÒSCOP
ÀRIES 23-III / 20-IV.
No accepteu un xantatge emocional. Si teniu canvis per abordar, comenceu ja. Que no us
convencin de fer alguna cosa inconvenient.
Invertiu en el futur.

CÀNCER 22-VI / 23-VII.
Deixeu de parlar sobre què voleu fer i comenceu a concentrarvos. Una nova forma de treballar
us ajudarà a separar-vos de la multitud.Altres
responsabilitats canvien la vostra opinió.

BALANÇA 24-IX / 23-X.
Sortiu amb amics, veïns o familiars. Una activitat nova reviu el
vostre esperit i us ajuda a veure
les coses sota una llum positiva. Feu millores
a casa.

CAPRICORN 23-XII / 21-I.
Sereu qüestionats pel vostre estil de vida, opinions i fins i tot
actituds. Sigueu honestos i directe i sortiu endavant. Deixareu una bona
impressió sobre qui us observa.

TAURE 21-IV / 21-V.
Portar-vos bé amb gent capaç
d’alterar el vostre futur no serà
fàcil, especialment si teniu diferències d’opinió i d’estil de vida. Concediu alguna cosa sense cedir a pressions.

LLEÓ 24-VII / 23-VIII.
Feu un viatge curt amb algú especial. L’amor està en alça i podeu aconseguir més comprensió. Dediqueu temps a millorar l’aspecte i casa vostra, i aconseguireu nous contactes.

ESCORPIÓ 24-X / 22-XI.
Poseu la casa en ordre i, si podeu, demaneu ajuda.Teniu molt
al vostre favor per perdre’l. Un
parell de fets singulars us revitalitzaran emocionalment.

AQUARI 21-I / 19-II.
Busqueu una mica de diversió
avui, però, abans de començar,
decidiu quant podeu gastar i estalvieu la resta. Si no aneu amb compte, poden presentar-se accidents menors.

VERGE 24-VIII / 23-IX.
No us desanimeu pel que encara no ha passat. Analitzeu el negatiu i positiu de la vostra vida i
trobareu solucions viables per assegurar el
futur. Un conegut servirà d’inspiració.

SAGITARI 23-XI / 22-XII.
Parleu amb qui pugui ajudarvos a arribar a una posició que
us interessa. Establir metes molt
grans o molt petites serà perdre el temps.
Eviteu treballar per a d’altres.

PEIXOS 20-II / 20-III.
Les accions secretes surten cares al final. Poseu les cartes sobre la taula i sabreu qui accepta i qui s’oposa. La veritat atrau la gent que
desitgeu tindre en el vostre equip.

BESSONS 22-V / 21-VI.
La vostra habilitat per aportar idees us ubicarà bé a qualsevol grup
o organització amb què tracteu.
Atraureu nous amics si participeu en activitats
que contribueixen al benestar de tothom.

