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Un centenar de persones van assistir a la subhasta a la Farga deMoles.

DIARI D’ANDORRA

❘ LA FARGA DE MOLES ❘ Un centenar
de persones van acudir ahir a
les dependències de la duana
de la Farga de Moles per adqui-
rir algun dels productes que es-
taven a subhasta en els 63 lots
formats per material decomis-
sat en els últims mesos al punt
fronterer. Entre els articles sub-
hastats hi havia cotxes (alguns
per desballestar i altres a punt
per matricular), entre els quals
hi havia un Fiat Torino.També
van sortir a subhasta botelles
de licor i articles de perfume-
ria.

Precisament, el lot que sor-
tia amb un preu més elevat
(14.900 euros) era un que in-
cloïa més de 3.000 botelles de
moscatell. En la primera ronda
de la subhasta, els lots tenien
preus de sortida d’entre 250 i
1.490 euros.

Els articles que no es van ad-
quirir en aquesta primera ron-
da es podien comprar en la se-
gona subhasta amb els preus de
sortida rebaixats. Finalment,
aquells lots no adjudicats en les

Cent persones liciten per 63 lots de
productes decomissats a la duana
Cotxes, perfums, licors i altres articles, a subhasta a preus de sortida d’entre 250 i 1.490 €

SUCCESSOS DUANA

dos primeres rondes es van tor-
nar a posar a disposició dels li-
citadors, que van poder oferir
el preu que van considerar con-
venient. Llavors, seran atorgats
a través d’adjudicació directa.

Els responsables de la duana
van explicar que abans es por-
taven a terme quatre o cinc sub-
hastes cada any, però que ara
només n’efectuen una o dos a
causa de la falta de material,

perquè es decomissen menys
productes. Un dels articles ad-
judicats va ser un carro Amish
(un carro per a cavall) que va
sortir a la venda per 2.500 eu-
ros.

Demenjador i busgratis a
pagar 7,5€al diaal Sobirà
❘ SORT ❘Alumnes de nuclis agre-
gats del Pallars Sobirà que
estudien en col·legis al ma-
teix municipi on viuen pas-
saran de tindre menjador i
transport escolar gratuïts a
pagar 7,5 euros diaris pels
dos serveis si es consuma la
retallada d’ajudes de la Ge-
neralitat. El president del
consell i alcalde de Sort, Llàt-
zer Sibís, ho va qualificar ahir
de “discriminació inexplica-
ble”.

El lapao seràoficial a
partir de Sant Joan
❘ LLEIDA ❘ La nova llei de llen-
gües d’Aragó, que elimina to-
ta referència al català i el de-
nomina “llengua aragonesa
pròpia de l’àrea oriental” (la-
pao) entrarà en vigor el 24 de
juny, dia de Sant Joan, un mes
després de publicar-se al But-
lletí Oficial d’Aragó el 24 de
maig.

Recollidadematerial
escolar a la Seu
❘ LA SEU ❘ L’ajuntament de la Seu
d’Urgell ha posat en marxa
una campanya solidària de re-
collida de material escolar per
a estudiants de famílies sen-
se recursos.
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