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Un accident a l’N-240 al punt 
quilomètric número 99, a l’alça-
da del parc de les Basses, va dei-
xar ahir al matí 4 ferits lleus. Els 
fets es van produir a les 13.45 h 

aproximadament quan 3 vehi-
cles van xocar un darrera l’altre. 
Fins als lloc dels fets s’hi van des-
plaçar dues dotacions dels Bom-
bers i els Mossos d’Esquadra.

Un accident a les Basses 
deixa quatre ferits lleus

FOTO: L. S. / Els fets es van produir a les 13.45 h aproximadament

Els Agents Rurals, durant unes 
inspeccions de caça dutes a ter-
me a la comarca de les Garri-
gues, van denunciar ahir un ca-
çador per portar l’assegurança 

obligatòria caducada. Per aquest 
motiu, des del cos recorden que 
cal revisar tota la documentació 
abans de començar la pràctica 
de la caça.

Els Agents Rurals denuncien 
un caçador a les Garrigues

FOTO: @agentsruralscat / Tenia l’assegurança obligatòria caducada

Marxa per la llibertat a Lleida
L’Associació A21 de Lleida va aplegar un centenar de persones a la 
primera marxa lenta i silenciosa que van organitzar a favor de la 
llibertat i contra tot tipus de tràfic de persones /FOTO:  Lídia Sabaté

La fira de Sant Ermengol 
genera un impacte de 
7,3 M€ i crea 60 llocs de 
treball a la Seu d’Urgell
La fira de Sant Armengol 
genera un impacte 
econòmica de 7,3 milions 
d’euros, segons un estudi 
que també recull que la 
despesa per persona és de 
84,80 euros. La fira crea, a 
més, 60 llocs de treball.

La Seu d’Urgell
REDACCIÓ
La Consellera d’Empresa i Co-
neixement de la Generalitat de 
Catalunya, Àngels Chacón, va 
inaugurar ahir la Fira de Sant Er-
mengol de la Seu d’Urgell, junta-
ment amb l’alcalde de la ciutat, 
Albert Batalla, i de la tinent d’al-
calde de l’Ajuntament urgellenc, 
Mireia Font, en un acte celebrat 
a la sala de plens del Consistori, 
amb la presència de regidors i re-
gidores, i altres autoritats del te-
rritori. 

Albert Batalla, qui va agraïr a la 
Consellera Chacón haver accep-
tat la invitació d’inaugurar aques-
ta fila mil·lenària, va explicar que 
durant el cap de setmana de fira 
de l’any passat es va portar a ter-
me un enquesta a un total de 453 
persones amb l’objectiu de poder 
valorar l’impacte econòmic que 
suposa aquest esdeveniment firal 

referent al nostre país. Batalla ha 
explicat que segons es desprèn 
d’aquest estudi, la Fira de Sant 
Ermengol de 2017 va rebre prop 
de 55.000 visitants, obtenint un 
impacte econòmic de 7,3Milions 
d’euros, entre les despeses di-
rectes, i les despeses vinculades. 
“Són unes dades espectaculars 
que ens omple de responsabili-
tat perquè si la fira surt bé vol dir 
que a la Seu d’Urgell passen mol-
tes coses des del punt de vista 

econòmic”. 
Una altra dada que es desgra-

na en aquest estudi d’impacte 
econòmic de la Fira de Sant Er-
mengol és que per cada euro in-
vertit en aquest esdeveniment en 
retornen 39 a la ciutat. També as-
senyala que amb la celebració de 
la fira té lloc la creació equivalent 
a uns 60 llocs de treball a temps 
complet. L’estudi també recull 
que la despesa per persona que 
visita la fira és de 84,80 euros. 

Sant Pere d’Orrit, al terme muni-
cipal de Tremp, va inaugurar ahir 
les obres de restauració de la se-
va església romànica, ubicada a 
la zona de la Terreta. L’acte vam 
comptar amb la presència del vi-
cepresident quart de la Diputació 
de Lleida, Eloi Bergós, i de Fran-
cesc Fité, professor d’Història de 
l’Art Antic i Medieval i d’Història 
Medieval de la Universitat de Llei-
da, que va oferir una introduc-
ció històrica i arquitectònica de 
l’església i del castell d’Orrit. Les 
obres han consistit en la renova-
ció de la coberta, neteja de tota la 
runa de l’interior, rehabilitació de 
la volta de la capella lateral, col-
locació d’una nova porta i conso-
lidació de tota l’estructura.

Sant Pere d’Orrit inaugura les obres 
de restauració de la seva església

FOTO: Diputació de Lleida / les obres han consolidat tota l’estructura

FOTO: Aj. Seu d’Urgell / Chacón després de firmar el llibre d’honor
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