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a. guerrero
❘ roSSElló ❘ Els aficionats a la bi-
cicleta tenien ahir una cita ine-
ludible a Rosselló amb motiu 
de la primera edició de la Fira 
Bike. La mostra va reunir una 
vintena d’expositors arribats 
principalment de la ciutat de 
Lleida i altres localitats lleida-
tanes per mostrar les novetats 
del mercat així com dels com-
plements i tots els accessoris 
d’aquest esport que guanya 
adeptes dia a dia. 
    La cita era una iniciativa im-
pulsada pel Club Ciclista Ros-
selló, l’ajuntament i Ekke, i va 
reunir centenars d’aficionats, 
molts dels quals, com no podia 
ser de cap altra forma, van arri-
bar en bicicleta (de carretera o 
de muntanya) i en grup a aques-
ta localitat del Segrià aprofitant 
les sortides que fan pràctica-
ment tots els caps de setmana. 
Entre altres marques, hi havia 
bicicletes de totes les modalitats 
(ruta, bicicleta de muntanya, 
BMX, Trial o passeig) firmes 
com BMC, Scott, Giant, Mon-
draker, Cube, BH, Specialized 
i Megamo, entre altres. També 
hi havia roba esportiva com-
mallots, així com articles de 
la bicicleta com rodes, canvis i 
amortidors. També hi va haver 
un esmorzar popular.

Hi haurà futures edicions
L’alcalde de Rosselló, Josep 

Abad, va afirmar que “ha estat 
un èxit de participació i tots els 
expositors s’han mostrat molt 
satisfets amb aquesta iniciativa, 
per la qual cosa podem garantir 
que hi haurà futures edicions”. 

rosselló, territori per a les bicicletes
La localitat del Segrià va celebrar ahir la primera Fira Bike, amb una vintena d’expositors i centenars 
de visitants || Inauguren una pista de sots i volen promocionar les trialeres

lleure propostes

La mostra de rosselló va comptar amb una vintena d’expositors.

StEfi GAbriEllE

Notable afluència de públic a la 50 fira  
de la Pobla, que es reinventarà el 2017

fires producte local

els nens s’ho van passar d’allò més bé a la Fira de la Pobla.

❘ lA PoblA DE SEGur ❘ La Fira de la 
Pobla de Segur, que anterior-
ment havia portat per nom Pro-
mopallars, va clausurar ahir la 
seua 50 edició amb una notable 
afluència de públic, que la res-
ponsable de Promoció Econò-
mica, Noemí Nus, va xifrar en 
“entre 5.000 i 6.000 persones”. 
Com cada any, el certamen va 
incloure estands d’empreses 
locals i espais d’artesania o 
d’entitats sense ànim de lucre 
que donen a conèixer les seues 

activitats i productes. En total 
van ser vora una setantena d’es-
tands. Entre les propostes del 
certamen previstes per ahir van 
destacar demostracions d’oficis 
antics, així com de construcció 
de falles o de muntatge de rais, 
entre d’altres. Així mateix, van 
tenir lloc concerts, degustaci-
ons gastronòmiques, premis i 
concursos.

Per a Noemí Nus, el més 
important “és el procés de re-
plantejament” en el qual està 

immers el certamen coincidint 
amb el cinquantè aniversari per 
“adaptar-lo als nous temps que 
definirem en els propers me-
sos i que implantarem el pro-
per 2017”. Alguns dels canvis 
ja s’han notat aquest any, com 
la baixada de falles just la nit 
abans de l’inici de la Fira, que 
per primera vegada s’ha canviat 
de dia després que la tardor pas-
sada hi hagués la declaració de 
Patrimoni Immaterial per part 
de la Unesco.

AJuNtAmENt DE lA PoblA DE SEGur

Hi havia models de tots els tipus i totes les marques.
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La jornada també va servir per 
inaugurar al migdia la pista de 
Pump Track, un circuit de sots. 
Abad va afegir que “volem po-
tenciar la nostra localitat com 
un punt de trobada per als afi-
cionats a la bicicleta i volem 
potenciar les nostres trialeres”. 

Cal recordar que a Rosselló 
hi ha nombroses trialeres i és 
una de les zones més freqüen-
tades pels aficionats a la BTT. 
També han estat notícia per 
l’aparició de trampes als ca-
mins. L’ajuntament ha hagut de 
fer de mediador entre ciclistes i 
caçadors, perquè els camins de 
les rutes en bici es troben dins 
del vedat de caça.

Dia sense caça al 
municipi per 
evitar incidents
■“Amb motiu de la cele-
bració de la 1a fira Bike 
de Rosselló, queda prohi-
bida la caça durant tota 
la jornada del diumenge 
19 de juny a tot el terme 
municipal.” Així anun-
ciava el pregó que va fer 
l’ajuntament de la localitat 
per evitar qualsevol tipus 
d’incidents. La prohibi-
ció afectava tot el terme 
municipal.

aFiCió en auge

‘boom’

Les llicències s’han 
disparat a Lleida
■ El ciclisme compta en l’ac-
tualitat a lleida amb més de 
1.100 llicències federatives, de 
les quals aproximadament més 
del 80% corresponen a ciclo-
turistes, és a dir, corredors que 
participen en marxes no com-
petitives, la majoria de btt (bici 
tot terreny). Aquesta modalitat 
ha estat, sens dubte, el gran re-
vulsiu per a la bicicleta a les ter-
res de lleida i s’ha disparat en 
els darrers anys. Però el boom 
de la btt va molt més enllà de 
l’àmbit federat i s’ha traslladat 
a totes les edats i condicions 
físiques.


