16 comarques | sábado 14 de abril de 2018
Espais Naturals de Ponent
creix i suma set noves zones
al projecte i ja en són vint
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Espais Naturals de Ponent creix i
incorpora set nous espais naturals, que se sumen als tretze que
ja formaven part del projecte. Es
tracta de Valls de Sió-Llobregós,
Aiguabarreig
Segre-Noguera
Ribagorçana; Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa, els Plans
de la Unilla, Serra-Llarga-Secans
de la Noguera, Serra de Montsec
i Vessants de la Noguera Ribagorçana. D’aquesta manera, Espais Naturals de Ponent amplia
la seva extensió i impacte sobre
el territori ja que incorpora les

comarques de la Noguera, la
Segarra i el Segrià Nord, que se
sumen a les Garrigues, l’Urgell,
el Pla d’Urgell i el Segrià Sud, les
quals ja hi participaven. Així, el
projecte, que vol donar a conèixer i potenciar els valors naturals
de Ponent, passa a agrupar els
vint espais naturals protegits de
la plana de Lleida -tot el territori
que forma part de la Xarxa Natura 2000-, que sumen un total
de 4.988 quilòmetres quadrats,
el 15,5% de la superfície de Catalunya.

Autotrac de Mollerussa
obre com a fira d’ocasió
amb 640 ‘oportunitats’
Mollerussa
redacció
La 30a. edició de la fira Autotrac
de Mollerussa va obrir ahir les seves portes com a fira consolidada
i de negoci amb 640 oportunitats,
alhora que es reivindica un cop
més com únic certamen d’ocasió
que a més del sector automobilístic aposta pel sector de segona mà també de la maquinària
agrícola i industrial. Així ho va
posar en valor l’alcalde la capital
del Pla d’Urgell i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona,
que va repassar, amb motiu de la
celebració de la trentena convocatòria d’aquest certamen, el dinamisme i activitat de la ciutat en
les tres últimes dècades “que han
consolidat un calendari econòmic, cultural i social”.
Solsona va afegir que les expectatives de la fira d’enguany són
bones, alhora que va mostrar el
seu optimisme després dels bons
resultats assolits en la passada Fi-
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ra de Sant Josep. L’alcalde va assenyalar que “quant més es ven
per la Fira de Sant Josep, més es
ven per l’Autotrac”, afirmació que
va argumentar dient que “són vasos comunicants”. Sobre el sector
automobilístic d’Autotrac –principalment localitzat als Pavellons

Almacelles acull una
xerrada sobre la història del
Canal d’Aragó i Catalunya
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Uns 100 alumnes del cicle superior de l’escola Antònia Simó
d’Almacelles, cursos 5è i 6è, van
assistir ahir divendres, a l’auditori del Centre Cultural, a una xerrada formativa titulada Història
del Canal d’Aragó i Catalunya en
imatges donada pel propi President de la Comunitat General de
Regants del Canal d’Aragó i Cata-

lunya, José Luís Pérez.
Pérez va començar la xerrada
explicant als joves assistents, la
importància que te l’aigua per al
desenvolupament de la societat
en tots els aspectes. En la construcció del canal destaquen tres
èpoques ben diferenciades: Els
Orígens, el Desenvolupament i
el futur.

Firals-, Solsona va dir que “som la
fira amb més làmina de vehicles
exposats” a nivell territorial “amb
tota la gamma de preus i marques”. A l’acte d’inauguració va
assistir el secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament
de Territori, Ricard Font.

Almenar inverteix
més de 156.000
euros en arreglar
camins rurals
L’Ajuntament d’Almenar ha iniciat l’arranjament de 6 camins
rurals del municipi, bàsicament
d’ús agrari, -uns 5,5 quilòmetres en total- per tal de millorar
la seguretat i la comoditat dels
conductors. Les obres, que suposaran una inversió global de
156.544 euros, consistiran en
el pavimentat dels vials de terra a fi d’evitar els sots.

