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❘ MOLLERUSSA ❘ La FiraAutotrac de
Mollerussa va tancar ahir les
portes de la 25 edició i va com-
plir les expectatives. Segons el
president de la Fira de Molle-
russa i alcalde de la capital,
Marc Solsona, s’ha registrat un
increment de visitants respec-
te de l’any passat, ja que s’han
arribat als prop de 18.000 vi-
sitants.A més, va indicar que
les enquestes realitzades als ex-
positors confirmen el bon des-
envolupament del certamen i
la seua satisfacció.

Solsona va destacar el bon
funcionament del sector de la
maquinària, que va atribuir a
l’aposta de l’ens firal que hi ha-
gués maquinària i que aques-
ta veiés incrementada la par-
ticipació gràcies al conveni amb
la Federació d’Empresaris Me-
tal·lúrgics de Lleida (FEMELL).

Per la seua part, el director
de la Fira, Poldo Segarra, va de-
tallar que el 66% dels exposi-
tors (dos de cada tres firmes)
“han aconseguit o millorat els
resultats esperats”, mentre que
tres de cada quatre, un 75%, ha
manifestat la intenció de tornar
l’any que ve.

Quant als visitants, va indi-
car que han vingut de tot Cata-
lunya i altres punts de l’Estat i
fins i tot estrangers que han con-
cretat alguna venda com el cas
d’un ciutadà belga que ha ad-
quirit un camió.

Pel que fa al funcionament
de la ITV mòbil, aquesta ha do-
nat servei a uns 150 vehicles.
La FiraAutotrac, dedicada a la
maquinària agrícola i industri-
al i als automòbils d’ocasió ha
tingut una participació de 51
expositors, xifra que ha supo-
sat un augment d’un 25% res-
pecte del 2012.

Entre els compradors d’un
cotxe al certamen se celebrarà
un sorteig de 3.000 euros, un
premi patrocinat per la fira i pel
sector de l’automoció.

Autotrac compleix expectatives
Prop de 18.000 persones van visitar la fira de Mollerussa aquest cap de setmana
|| Satisfacció en el 75% dels expositors, que tornaran la pròxima edició

CERTÀMENS PROMOCIÓ

El bon temps va animar l’afluència de públic al certamen durant el cap de setmana.
S.B.

La fira es va celebrar al parc del Riuet de Sort.

FIRA MOLLERUSSA

La Diputació
potenciarà les
activitats de la
Ruta del Císter

CULTURA

❘ LLEIDA ❘ La Diputació de Llei-
da col·laborarà amb els con-
sells comarcals de l’Urgell i
la Conca de Barberà en la
promoció de la Ruta del Cís-
ter aquest any 2013 per mit-
jà d’un conveni de col·labo-
ració entre les tres instituci-
ons. Mitjançant aquest acord,
que aprovarà avui la Comis-
sió d’Acció Territorial de la
Diputació, la corporació apor-
tarà 12.000 euros al Consell
Comarcal de la Conca de
Barberà per portar a terme
accions de publicitat de la Ru-
ta del Císter i per a la realit-
zació de concerts d’estiu en
els espais que formen part de
la ruta, com els monestirs de
Poblet iVallbona de les Mon-
ges.

El nou disseny de
les línies de bus
de Lleida ciutat
s’estrena avui

TRANSPORTS

❘ LLEIDA❘ El nou disseny de les
línies d’autobús entrarà avui
en funcionament, amb l’ob-
jectiu d’augmentar les fre-
qüències i millorar la conne-
xió dels barris. Una de les
principals novetats és que es
redueixen de 18 a 10 el nom-
bre de línies, i cadascuna té
un color i està identificada
amb el punt d’origen i desti-
nació.

A més, els usuaris s’han
d’acostumar a un nou concep-
te d’autobús, ja que la majo-
ria de línies són lineals (menys
la L-1 Interior, L-2 Ronda i L-
3 Exterior), de manera que
els vehicles circularan pel ma-
teix trajecte en un sentit i en
l’altre.

Propdemil
personesa la Fira
deNaturadeSort
■ Prop de mil persones
van passar ahir per la Fira
de Natura i Consum Res-
ponsable de Sort organit-
zada per l’Associació Cen-
tre Social Casa Xorret i
que es va celebrar al parc
del Riuet. El bon temps va
afavorir l’assistència a la
fira, que va comptar amb
parades de productes ar-
tesans, mercat d’intercan-
vis, dinar popular, xarra-
des i jocs per als nens.
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