08

COMARQUES

Josep Ibarz
s’uneix a la
Via Catalana
de París
Al voltant la Torre Eiffel
REDACCIÓ. PARÍS

L’alcalde d’Almacelles i vicepresident de la Diputació de Lleida,
Josep Ibarz, que ahir es trobava
a París, va aprofitar que se celebrava la cadena humana de la
Via Catalana en aquesta capital
per unir-se als allí presents i donar ple suport a aquesta iniciativa ciutadana que aposta pel
dret a decidir i per la independència de Catalunya. La iniciativa aplegà prop de mig miler de
catalans, que s’han apropat fins
al Camp de Mart per enllaçar
aquest passeig fins a la Tour
Eiffel. La iniciativa l’ha organitzada el Casal Català de París, a
través de la delegació exterior de
l’Assemblea Nacional de Catalunya, que fa possible que es
puguin formar altres cadenes
humanes a l’estranger.

BONDIA
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El29%delsexpositors
d’Expoclàssicenguany
noserandeCatalunya
El percentatge de firmes foranes creix un 11% el darrer any
REDACCIÓ. MOLLERUSSA

La 18a edició de la fira Expoclàssic de Mollerussa obrirà els dies
7 i 8 de setembre amb 57 expositors, dels quals cal destacar
l’augment pel que fa a inscrits
procedents de fora de Catalunya, passant del 18% de l’any
passat al 29%.
Així ho va donar a conèixer
en la presentació del Saló d’enguany el president de Fira de
Mollerussa i alcalde de la ciutat,
Marc Solsona, quiva ressaltat la
bona situació d’aquesta fira dins
el sector i del calendari del motor clàssic, al temps que va afegir que es tracta “d’un dels millors i importants mercats d’accessoris i recanvis a Catalunya”.

La 18a edició del
certamen se celebra
els dies 7 i 8

De moment compta amb
prop d’una seixantena
d’empreses del sector de
les antiguitats

Inclou una secció
dedicada a la venda
de cotxes i motos
Per segon any,
s’instal·larà al saló una
unitat mòbil de la ITV

Les inscripcions al Mercat de
l’Automòbil, Motos, Accessoris i
Col·leccionisme pugen a 54 expositors dels quals el 71% procedeixen de Catalunya (18% de
Lleida, 45% de Barcelona, 2% de
Girona i 6% de Tarragona), el
23% de la resta de l’Estat espanyol (Àlaba, Castelló, Madrid,
Màlaga, Navarra, Osca, Toledo,
València, Vitòria i Saragossa) i
el 6% restant de França i, per primer cop, d’Anglaterra.
A més a més del Mercat de recanvis, el Saló inclou la Secció
de Venda de Cotxes i Motos,
amb dos expositors de moment
inscrits. La firacomptarà per segon any amb la presència d’una
unitat mòbil de la ITV.

570 persones
pugen al bus
nocturn de
l’Agrat
REDACCIÓ. TÀRREGA

L’Associació Agrat deTàrrega ha
repetit amb èxit aquest estiu el
servei d’autocars que ha recorregut 7 festes majors de la demarcació amb un total de 570
passatgers. Sota el nom d’Agratour, els organitzadors hanvalorat satisfactòriament aquestes
xifres ja que s’han complert els
dos objectius principals: gaudir
de les festes dels pobles veïns i
garantir la seguretat a les carreteres. S’han organitzat 12 autocars pervisitar les festes de Sant
Ramon (105), Lleida (61), Vallbona de les Monges (84), Belianes (50), Preixana (38), Maldà
(102) i l’Aquelarre (130).

Cloenda del curs ‘A12
Cordes’, a Vilaller
REDACCIÓ. VILALLER

L’església parroquial de Vilaller
va acollir diumenge el concert de
cloenda del curs A12 Cordes per
a joves instrumentistes que organitza l’Orfeó Lleidatà.

Rescatat un excursionista
amb la cama trencada
REDACCIÓ. CASTELL DE MUR

Els Bombers de la Generalitat
van rescatar ahir un excursionista que s’havia trencat una
cama a Castell de Mur. L’home
va caiure en una tartera, a la zona del camí vell de guàrdia.

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

COM360

Lleida corre per la
independència

L’aigua, protagonista a les festes de les Borges

Trobada de pubilles i hereus a Rosselló

REDACCIÓ. LLEIDA

Després de tres dies de gresca, les Borges celebrava ahir la
quarta jornada de Festa Major amb dos dels actes més multitudinaris, el concurs de pesca i el concurs de barques.

Una cinquantena de pubilles i hereus de tot el territori català, entre ells la Pubilla i l’Hereu de Lleida, ElisaVives i Joel Farran de Rosselló, van reunir-se ahir a Rosselló.

Lleida també serà present a la
Via Catalana que organitza l’Assemblea Nacional Catalana l’11
de setembre. Serà amb la Cursa
per la Llibertat que unirà Lleida
ciutat i l’Ametlla de Mar.

PUBLICITAT

