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AUTOTARDOR 2012 GALERIA D’EXPOSITORS

GARATGE SPORT Concessionari Citroën a Lleida des del 1934, present a la fira Autotardor deMollerussa.
Ens trobarà al C/Mequinensa, 6 de Lleida, amb una exposició de 4.500m2 i pàrquing per a clients, on tro-
baran una amplia gammade vehicles.

A.MIQUEL. Concessionari oficial per Lleida, Tarragona i Andorra de Linde en carretons elevadors, Gram-
mer en seients per tot tipus demaquinària, i Hako en tot tipus de fregadores i escombradores. Servei de llo-
guer, kits per a ajuntaments. www.amiquel.com.

NACAR CENTRE AUTOMOCIÓ, del Grup Nayox, un anymés a la fira Autotardor amb tota una gamma de
vehicles seminous, d’ocasió i km0. Av.Madrid, 7–25002. Lleida. Tel.: 973278078 -www.nacarnayox.com.

AUTANSA 3000MOLLERUSSA. Vehicles d’ocasió seminous, i km 0, revisats i amb garantia Renault Oca-
sión. Carretera N-II, km 484,3 - 25230Mollerussa Tel.: 973 600 400.www.auntansa3000.com.

Ramon Farré va ser l’encarregat d’inaugurar el certamen.

Autotardor preveumés vendes
El certamen aspira a superar el milió d’euros en facturació || Les fires d’automoció
a Mollerussa tancaran l’any amb un volum de negoci de 6 milions d’euros
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queixat”, tot i que sí que va
apostar per espaiar més la cele-
bració d’aquest tipus de fires al
calendari.

Autotardor obre portes com
a escenari d’un total de 333 cot-
xes amb preus que oscil·len en-

tre els 1.600 euros i els 43.000,
juntament amb furgonetes, ca-
mions i vehicles agrícoles de se-
gona mà. La fira repetirà aquest
any espais com el Low Cost,
apartat dedicat a vehicles amb
un preu inferior als 3.000 eu-

ros, localitzat davant dels pave-
llons firals.

Així mateix, es manté el pre-
mi de 3.000 euros que se sorte-
jarà entre tots els compradors
d’un cotxe d’ocasió a Mollerus-
sa.

J.G.M.
❘ MOLLERUSSA ❘ Les tres fires dedi-
cades al sector de l’automoció
de Mollerussa (Sant Josep,Au-
totrac iAutotardor) preveuen
tancar aquest any amb un vo-
lum de negoci de 6 milions d’eu-
ros, un més que l’any passat.Ai-
xí ho va explicar ahir l’alcalde
de la ciutat, Marc Solsona, du-
rant la inauguració de la divui-
tena FiraAutotardor, dedicada
al vehicle d’ocasió. Concreta-
ment, segons Solsona, durant el
2011 les vendes van arribar als
5 milions d’euros i aquest any,
entre Sant Josep iAutotrac, ja
se n’han aconseguit 4,6.Així, la
previsió d’Autotardor és factu-
rar més d’un milió d’euros.

L’encarregat d’inaugurar el
certamen va ser el delegat del
Govern a Lleida, Ramon Farré,
que va negar que la proximitat
d’Autotardor amb Firauto de
Balaguer, també dedicada al ve-
hicle de segona mà i celebrada
el cap de setmana passat, influ-
eixi negativament en les vendes.
Per la seua part, el director de
Fira de Mollerussa, Poldo Segar-
ra, va afirmar en aquest sentit
que “els expositors no s’han
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Firmes per a permisos
de caça al Sobirà
❘ LLEIDA ❘ La Federació de la Ra-
ça Bruna dels Pirineus va en-
tregar 300 firmes al delegat
del Govern a Lleida, Ramon
Farré, per sol·licitar més per-
misos de caça per protegir les
seues explotacions de la fau-
na salvatge. El Govern es va
comprometre a estudiar-ho.

Talls de lluma Sort
diumenge almatí
❘ SORT ❘ La companyia Endesa
portarà a terme un tall en el
subministrament elèctric de
Sort aquest diumenge al ma-
tí.

Més queixes a Aragó
per l’aeroport
❘ SARAGOSSA ❘ El justícia d’Ara-
gó obre un expedient sobre
la ingerència en les compe-
tències pròpies d’Aragó als
municipis afectats per les ser-
vituds de l’aeroport d’Alguai-
re.

Busquen un boletaire
perdut a l’Alt Urgell
❘ COLL DE NARGÓ ❘ Els bombers
van començar a buscar ahir,
a les 19.50 hores, un boletai-
re extraviat al terme muni-
cipal de Coll de Nargó.
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