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Esports

Gardeny estrena el setè camp
de gespa artificial de la ciutat
El Club Esportiu Gardeny i
els equips del futbol base
de la Unió Esportiva Lleida
s’entrenaran i jugaran al
camp de gespa artificial de
Gardeny. Les obres d’adequació de les instal·lacions
esportives han tingut un
pressupost superior als
688.000 euros.
Les millores han consistit
en el desbrossament del
terreny, la renovació de la
xarxa de sanejament, la instal·lació d’una xarxa de reg
i proveïment, la col·locació
de gespa artificial d’última
generació, la modificació
de la xarxa d’enllumenat,

ficació de la xarxa d’enllumenat. A més, s’ha pavimentat la zona de bar i vestidors i la zona de pista.

La ciutat de Lleida té ja set camps de gespa artificial d’última generació.

la col·locació d’una barana
perimetral d’estructura me-

tàl·lica, un nou marcador,
seients de grada i la modi-

Les obres de col·locació de
la nova superfície formen
part de la política municipal
d'instal·lació de gespa artificial als camps de futbol
de la ciutat, que es va iniciar
l'any passat. Amb el de Gardeny, Lleida passa a disposar de set camps de gespa
artificial. La ciutat és capdavantera en la remodelació
dels camps amb gespa artificial, equiparable a d’altres capitals com Mallorca
i Màlaga.

Alcaldia

Mercat de drets agraris a Mercolleida
Lleida té des de primers
d’aquest any una llotja virtual pionera a tot Europa,
impulsada per Mercolleida
conjuntament amb la Llotja
de Bellpuig, que gestiona
les operacions de compravenda dels Drets de Pagament Únic (DPU) per hectàrea, als quals els agricultors tenen dret en el
marc de la Política Agrària
Comuna de la Unió Europea (PAC). El nou mercat,
que rep el nom comercial

de MercoPac, aporta transparència i fiabilitat als agricultors i ramaders que vulguin cedir els seus drets,
als que vulguin adquirir-los
i a les administracions encarregades de vetllar per
tot el procés.

La llotja de Mercolleida.

340.000 euros anuals
Es calcula que a l’Estat espanyol els drets de la PAC
sumen uns 3,4 milions
d’euros, dels quals es podrien cedir anualment entre

un 5 i un 10 per cent, és a
dir, que el MercoPac gestionarà operacions d’entre
170.000 i 340.000 euros
l’any.
Durant la presentació de la
nova llotja virtual, el president de Mercolleida i alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha
dit que el MercoPac haurà
d'esdevenir un ens “transparent, eficaç i fiable” per
a totes les parts que intervinguin en el procés.

Fires

Saló Immobiliari de Lleida del 23 al 25 de febrer
La 3a edició del Saló Immobiliari de
Lleida tindrà lloc del 23 al 25 de febrer
als pavellons 3 i 4 de Fira de Lleida.
El saló tindrà enguany una superfície
de 6.500 m2 i una vuitantena d’expositors que presentaran una oferta
àmplia d'habitatge nou, de segona
mà, de segona residència, de sòl
industrial, residencial, locals i oficines,

a més de serveis pels promotors i
constructors, de l'àmbit de Lleida,
Costa Daurada, Barcelona i Osca.
Entre altres novetats, el saló
s'estructurarà en dos grans espais,
un d'entrada de caire més institucional
(Pavelló 3) i un segon on es concentrarà el gruix de l'oferta immobiliària
(Pavelló 4).
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