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El polígon de Vilanova de la
Barca atrau empreses per la
situació estratègica de l’àrea

Desenes de
curiosos visiten
l’església de
Rosselló

Transports Pascual, amb una flota de 55 camions,
es traslladarà a l’estiu de Bellvís a aquesta zona
Vilanova de la Barca
CARME QUINTANA
El polígon industrial de Vilanova de la Barca, batejat amb el
nom de Vilapark Parc Empresarial, situat vora mateix de la nova variant de la C-13 (que uneix
Lleida-La Seu d’Urgell-Andorra),
a només cinc minuts de l’autovia Barcelona-Saragossa i a 10
minuts de la ciutat de Lleida, es
troba en aquests moments en ple
procés de creixement.
L’àrea industrial acull ara tres
empreses i en un futur proper
se’n instalaran dues més, segons
han informat fonts de l’Ajuntament de Vilanova de la Barca.
Una de les empreses que s’instal·larà en els propers mesos en
aquest polígon és Transports Pascual, que fins ara té la seu i centre logístic al municipi de Bellvís,
al Pla d’Urgell. Transports Pascual
és una empresa que es dedica al
transport d’aliments a temperatura controlada i que en l’actualitat disposa d’una flota de 55 camions.
UBICACIÓ ESTRATÈGICA
Segons han indicat fonts de
l’esmentada empresa, la firma
traslladarà tota la seva activitat
de Bellvís al polígon de Vilanova
de la Barca abans d’aquest estiu i
la decisió s’hauria fet per motius
estratègics d’ubicació.
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Transports Pascual ofereix actualment rutes diàries als principals mercats espanyols com
Mercamadrid, Mercabarna, Mercavallès, Mercaperpiñán, Mercavalencia, Mercatarragona, Mercagandía y Mercaalzira.
El polígon industrial de Vilanova de la Barca està situat just al
costat també de la línia de tren de

Els Tres Tombs de Tàrrega
mantenen l’atractiu i l’alta
participació de carrosses
L’alta participació i la qualitat
plàstica de les carrosses han caracteritzat una vegada més la celebració dels Tres Tombs de Sant
Antoni Abat a Tàrrega.
La Plaça del Carme es va omplir ahir de públic per reviure
aquesta tradició centenària en
honor a la pagesia, la qual es remunta al segle XIV.

Una tretzena de carrosses
guarnides per escoles i entitats
de la capital de l’Urgell van desfilar precedides per tractors, carruatges, muntures i elements
de folklore popular. Els quadres
escènics van fer referència tant a
les tasques del camp com a altres
temàtiques ben variades. En la categoria agrícola es va endur el primer premi el Col·legi Sant Josep

la Pobla de Segur.
MOLL DE CÀRREGA FA ANYS
Des de l’Ajuntament de la població recorden que molts anys
en aquesta zona ara industrial hi
va haver un moll de càrrega de la
línea de ferrocarril, que fa uns anys es va desmantellar.
Ara precisament Ferrocarrils

gràcies a la carrossa Som de l’Oest
de Catalunya, que aplegava símbols del Far West i Lleida. Pel que
fa a tema lliure, es va distingir la
carrossa Els nostres minyons segueixen les tradicions, també del
Col·legi Sant Josep, un homenatge a la cultura popular targarina.
També hi van participar el Col·legi
Jacint Verdaguer, el Col·legi Àngel
Guimerà, l’Escola Pia, el Col·legi
Maria Mercè Marçal, l’Associació
Alba, la Parròquia de Tàrrega i la
Colla Pub Petit. A la desfilada els
assistents també van poder contemplar tractors d’època dels anys 50 i 60 així com d’altres models
recent sortits de fàbrica.

de la Generalitat està estudiant
la viabilitat de connexió de la línia
de tren de la Pobla amb els polígons industrials que hi ha al llarg
del corredor.
Ferrocarrils de la Generalitat
analitza la viabilitat del transport
de mercaderies i també de petites
noves estacions on puguin baixar i
pujar viatgers.

Molts són els curiosos que durant aquest cap de setmana
han visitat l’església de Sant
Pere de Rosselló després que
divendres s’ensorrés el campanar del temple. La gent fa fotos
i, fins i tot algunes persones,
s’emporten pedres del campanar ensorrat. De moment, les
eucaristies s’han traslladat als
locals parroquials. D’altra banda, avui comencen les tasques
per acabar de treure la runa.
L’alcalde de la localitat, Josep Abad, ha explicat que
també s’hauran d’acabar d’enderrocar parts de l’estructura
que han resultat afectades per
garantir la seguretat. Pel que
fa als tècnics del Bisbat, seran
aquestos els que hauran de fer
una valoració dels desperfectes
i decidir si es pot treconstruir el
temple.
El bisbe de Lleida, Salvador
Giménez Valls, ha admès que el
Bisbat haurà de demanar ajuda
econòmica a les administracions públiques per poder fer
front a les reparacions.
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