
Gas Natural inverteix 
10 milions d’euros a la 
demarcació de Lleida i 
arriba a 3 nous municipis
La companyia subministra gas a 54 
municipis, on s’inclouen 8 capitals
Gas Natural Distribución 
inverteix 10 milions d’euros 
a les comarques de Lleida 
el 2015, un 35% més que el 
2014. A més, la companyia 
ha portat el gas a tres nous 
municipis durant l’any 
passat, concretament a 
Vilanova de la Barca, Aitona 
i Seròs.

Lleida
REDACCIÓ
Gas Natural Fenosa, a través de la 
seva companyia distribuïdora Gas 
Natural Distribución, va realitzar 

inversions per valor de 10 milions 
d’euros en l’àmbit de l’activitat de 
distribució de gas a la demarcació 
de Lleida durant l’any 2015, un 
35% més que el 2014. 

Aquestes inversions es van 
destinar principalment a la cons-
trucció de noves xarxes i a la mi-
llora de la infraestructura actual. 
L’esforç inversor realitzat per la 
companyia va permetre sumar al 
tancament de l’any passat 4.982 
nous punts de subministrament 
a les comarques de Lleida fins a 
superar els 87.300. 

La xarxa de transport i distri-

bució es va incrementar en més 
de 14 quilòmetres el 2015 i va 
assolir els 1.200 quilòmetres. Du-
rant l’any passat, la companyia va 
fer arribar el gas natural als muni-
cipis lleidatans de Vilanova de la 
Barca, Aitona i Seròs. A més, Gas 
Natural Distribución va continuar  
estenent la xarxa de gas a tots els 
municipis on ja hi té subministra-
ment.

Al tancament del 2015, la com-
panyia subministrava gas natural 
a 54 municipis de la demarcació 
de Lleida, entre els quals s’inclo-
uen 8 capitals de comarca.

Rosselló ofereix 
una xerrada sobre 
malalties que es 
poden prevenir
Rosselló celebra fina demà les 
Jornades de Salut amb dife-
rents xerrades sobre malalti-
es que es poden prevenir en 
adults i en infants o sobre el ús 
dels medicaments.

L’oli i la pedra, 
protagonistes 
de la 13a Fira 
de Vinaixa
El diputat de l’Àrea de Promo-
ció Econòmica de la Diputació 
de Lleida, Enric Mir, va acom-
panyar l’alcalde de Vinaixa, 
Jordi Sarlé; la tinent d’alcalde, 
Sílvia Arnau, i la presidenta de 
la Cooperativa de l’oli, Teresa 
Gallart, en la presentació de la 
13a Fira de l’Oli i de la Pedra de 
Vinaixa que tindrà lloc el cap de 
setmana vinent, i va  destacar 
l’excel·lència tant de l’oli com 
de la pedra.

Un any més, el certamen 
pretén ser l’aparador dels pro-
ductes de la localitat, l’oli verge 
extra i la pedra natural, molt 
preuats i reconeguts arreu. 
Aquesta és la darrera de les 
onze fires de la comarca de les 
Garrigues amb un denomina-
dor comú, l’oli de qualitat verge 
extra. La inauguració d’aques-
ta edició serà diumenge a les 
11.30 hores a càrrec del conse-
ller d’Empresa i Coneixement 
de la Generalitat, Jordi Baiget. 
En aquesta edició hi haurà un 
total de 46 expositors.

Alcarràs organitza 
dissabte una ruta i 
un esmorzar entre 
els fruiters florits
Alcarràs organitza aquest dis-
sabte, a través de la Regidoria 
de Patrimoni, la tercera edició 
d’Alcarràs Florit, una iniciativa 
que busca apropar el patrimoni 
rural de la vila en aquesta èpo-
ca de l’any, coincidint amb l’es-
pectacle visual que ofereixen 
els arbres fruiters, en plena flo-
ració. La ruta recorrerà diver-
sos camps de fruiters i també 
inclourà un esmorzar saluda-
ble al Pla de l’Alzina, mentre es 
contempla l’horitzó de camps 
fruiters en flor. També, un tèc-
nic explicarà a peu de camp en 
què consisteix la floració.
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Les Borges Blanques
REDACCIÓ
L’Ajuntament de les Borges 
Blanques va fer ahir balanç dels 
sis primers mesos del trasllat 
del mercat d’antiquaris, brocan-
ters i col·leccionistes que es feia 
cada diumenge al matí al costat 
de Masia Salat, a la nova ubica-
ció de la plaça Europa de la capi-
tal de les Garrigues.

El regidor de Vies Públiques, 
Daniel Not, va destacar que “du-
rant aquests sis primers mesos 
la mitjana és de més de 60 para-
des cada setmana, que arriben 
a les 80 si fa bon temps”. Not 
va manifestar que “els paradis-
tes estan satisfets i tenen molt 
bones sensacions amb aquest 
nou emplaçament, situat al cen-
tre de les Borges, ja que tornen 
cada setmana, atrets per la mit-
jana de més de 3.000 persones 
que hi passen cada diumenge i 
que a l’estiu es preveu que en-
cara augmenti”.

El regidor va afegir que 
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El mercat d’antiguitats de Borges 
acull més de 3.000 visitants
Cada diumenge, entre 60 i 80 paradistes tenen una  
cita a la plaça Europa de la capital de les Garrigues

aquesta nova ubicació, que s’ha 
ampliat recentment amb el solar 
de l’antic Mercat Central, “genera 
vida a tot el poble i gaudeix d’un 
entorn preparat per acollir els ve-
hicles i visitants que s’hi despla-
cen. Alhora, ara el mercat disposa 
de tots els permisos i llicències en 
regla, cosa que permet a la Policia 

Local i altres cossos de seguretat 
fer el corresponent control i segui-
ment dels venedors ambulants i 
dels productes que hi exposen per 
ser comercialitzats”.

L’Ajuntament de les Borges va 
suspendre el mercat a l’estiu del 
2015, a instàncies de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida.

Un nou espai obre les seves por-
tes a Juneda, un lloc que millo-
ra els equipaments municipals 
a disposició de la salut, l’esbar-
jo i la qualitat de vida. Situat al 
Passeig de la Cooperativa, forma 
part del Complex cultural del 
poble. Un edifici separat per dos 
entrades: per una part, una àrea 
de 300 metres quadrats, amb un 
primer pis i unes golfes, prepa-
rats per tot tipus de disciplines 
d’esports indoor, així com per 
gimnàs esportiu o fisioterapèu-
tic. Aquest primer àmbit estarà 
gestionat íntegrament pel Con-
sell Esportiu de les Garrigues 
i donarà servei tant en l’àmbit 
individual com en el d’activitats 
saludables destinades a associa-
cions o entitats de la vila.

La planta baixa estarà desti-
nada íntegrament a entitats in-
fantils i juvenils per la formació 
esportiva i cultural de la vida so-
cial del poble. Prop de 200 m2 

a disposició de la creació i l’ex-
pressió corporal. Aquest edifici 
pren el nom de La Farinera en 
memòria de l’activitat que du-
rant moltes dècades va donar vi-
da i treball al poble de Juneda. A 
partir d’aquest dilluns, el Consell 
Esportiu ja va començar a dur a 
terme les seves activitats al nou 
centre.

El dissabte dia 19, a les 9 del 
vespre, tindrà lloc la inaugura-
ció per a que tothom que vulgui 
pugui conèixer les instal·lacions 
amb un l’espectacle musical.

Juneda estrena un nou 
espai, que millora els 
equipaments d’esbarjo, 
salut i qualitat de vida

L’edifici es dirà 
La Farinera 
i s’inaugurà 
dissabte 19


