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L’èxit de la Fira Autotrac 
fa preveure superar els 
11 milions en vendes del 
sector automobilístic
En els tres certàmens que tenen lloc 
a Mollerussa sobre aquest àmbit
La Fira Autotrac de 
Mollerussa bat records en 
vendes: 2.195.719 euros 
en cotxes d’ocasió. Una 
xifra històrica per aquest 
certamen, que fa preveure 
“superar el rècord històric 
de vendes i de volum de 
negoci a les tres fires” de 
Mollerussa. 

Mollerussa
REDACCIÓ
Així ho va posar de manifest Pol-
do Segarra, director de la fira, en 
una roda de premsa amb motiu 
del tancament de la passada fi-
ra Autotrac. Per la seva banda, 
l’alcalde Marc Solsona va recor-
dar que entre les dues fires que 
s’han realitzat ja enguany i on el 
sector automobilístic és present, 
la suma del volum de negoci as-
solit per totes dues se situa en 
9.796.022 euros. 

Una dada que, a falta de cele-
brar l’Autotardor al mes d’octu-
bre, fa que “estem en disposició 
de superar el rècord històric de 
vendes i de volum de negoci a les 
tres fires”, el que suposaria supe-
rar la millor marca anual, regis-
trada l’any 2017 amb 11,2 milions 
d’euros. 

Pel que fa al passat Autotrac, 
es van tancar 143 operacions de 
venda pel que fa al sector auto-
mobilístic, el quart millor registre 
des que es tenen dades i a no-
més un cotxe de les xifres de l’any 
passat. Segons Segarra, el motiu 
que ha fet que enguany s’asso-
leixi l’import històric més elevat 
ha estat la pujada de la mitja de 
preu dels automòbils venuts, mit-
ja que també bat enguany una 
nova marca, situant-se en 15.354 
euros, superant així en més d’un 
10% l’anterior millor registre de 
13.902 € establert l’any passat. 

En aquest sentit, el director va 
destacar el nivell dels cotxes de 
l’exposició, nivell que “és el que 
busca ara per ara el comprador”, 
va dir.

D’altra banda, l’augment de 
volum de negoci queda reflectit 
també en els preus dels cotxes 
venuts per franges, destacant en-
guany l’increment de vendes en 
automòbils amb preus més cars 
–sobretot entre els 18.000 i els 
35.000 euros–, mentre que bai-
xa el percentatge de vendes en 
vehicles amb preus inferiors als 
18.000 euros.
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La UGT-FeSMC de les Terres de 
Lleida va presentar ahir una 
denúncia davant Inspecció de 
Treball i una impugnació al De-
partament de Treball contra 
l’empresa de neteja Serveis LIC 
1999, SLU, amb seu a Mollerus-
sa, per “coaccionar als treballa-
dors a dimitir de la candidatu-
ra de la UGT, vulnerant així els 
drets sindicals d’aquestes perso-

nes”. Segons el sindicat, “la cap 
de personal i supervisora, amb 
el vistiplau de l’empresari Ra-
mon Llorca, està convidant els 
candidats d’UGT a les eleccions 
sindicals a firmar la renúncia a la 
seva candidatura”. Actualment, 
Serveis LIC 1999 presta servei 
als ajuntaments de Mollerussa, 
Linyola i Torrefarrera i a Super-
mercats Pujol.

UGT denuncia una empresa 
amb seu a Mollerussa per 
“vulnerar drets sindicals”

Un total de tres periodistes is-
raelians visiten les comarques 
de Lleida per conèixer i promo-
cionar l’oferta turística vincula-
da amb la natura, la cultura i la 
gastronomia. La visita l’ha orga-
nitzada la Diputació de Lleida, 
mitjançant el Patronat de Turis-
me, i està previst que visitin l’Alt 
Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars 
Sobirà, la Noguera i la ciutat de 

Lleida. Són els periodistes Gil 
Gutkin, del portal Foody; Reut 
Sahar, del diari on-line Walla! 
News i Maya Darin, editora de 
gastronomia i turisme del diari i 
de la pàgina web Israel Hayom. 
Entre els espais visitats hi ha la 
ruta de Perseguits i Salvats, un 
descens de ràfting pel Noguera 
Pallaresa i un recorregut amb 
aquabus per Mont-rebei. 

Periodistes israelians visiten 
la demarcació de Lleida 
per promoure el turisme
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