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COMARQUES

Els futbolistes de l’equip de la Granja
pinten els vestidors

L’ampliació del CAP del Pont de
Suert estarà a punt a l’estiu
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MUNICIPIS COMERÇ

Torrefarrera estudia que el mercat s’obri
també a la tarda i amb vuit parades lúdiques
L’ajuntament farà una prova pilot abans de Nadal o al gener per les rebaixes || Començarà celebrantse un dia, encara que la periodicitat dependrà dels comerciants que donin suport a la iniciativa
SEGRE
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❘ TORREFARRERA ❘ El mercat dominical de Torrefarrera vol reinventar-se. Per aquesta raó, de cara
a l’any que ve estudia prolongar la seua activitat també a la
tarda ja que ara només és matinal (de 8 a 15.00 hores).
Segons l’alcalde, Jordi Latorre, hi ha paradistes que així ho
han sol·licitat, però primer s’ha
d’estudiar el flux de clients i el
nombre de comerciants que estan disposats a ampliar l’horari.
“És una iniciativa factible perquè al lloc on s’ubica, al costat
de Frigorífics Pinyana i la N-230,
també hi ha restaurants. Els
compradors podrien tenir més
temps per veure les parades si
la jornada durés de 8.00 a 19.00
hores”, va indicar.
Latorre va explicar que es farà
una prova pilot abans de Nadal
o a primers de l’any que ve
aprofitant l’època de rebaixes.
“Es començarà per establir una
data en la qual el mercat durarà
tot el dia, malgrat que encara no
sabem la periodicitat però, si els
resultats són òptims, la mesura
podria tenir continuïtat. Tot
depèn del percentatge de paradistes disposats”, va assenyalar.
D’altra banda, el mercat s’ampliarà amb vuit parades més, la
qual cosa seria un carrer més
del recinte, amb activitats lúdiques, de lleure i recreatives.
“Aquests espais estarien destinats a firmes que portin unflables, jocs educatius o firetes per
als nens, i també guarderies on
els petits podrien ser mentre els
seus pares fan les compres.”

Aquesta nova activitat també es
concretarà a primers de l’any
2015.
L’ajuntament, a més, treballa
en activitats de promoció de cara a la campanya d’aquest Nadal amb l’objectiu d’incentivar
l’activitat comercial.
A més, l’ajuntament traurà a
concurs l’espai que han deixat
una desena d’establiments a què
no s’ha renovat la llicència bé
perquè no han pagat les seues
quotes, perquè no tenien en regla l’afiliació a la Seguretat Social o no tenien assegurança de
responsabilitat civil, que és obligatòria segons la normativa municipal.
Per adjudicar les parades es
primarà que els productes que
es posin a la venda siguin innovadors, autòctons o de proximitat, que promocionin Lleida, la
comarca o la població o que supleixin activitats que han deixat el mercat.

El mercat de Torrefarrera atreu cada diumenge centenars de persones des de fa deu anys.

LA HISTÒRIA

Deu anys. El mercat dominical de Torrefarrera es va inaugurar el
2004 per impulsar l’activitat comercial al municipi. Des d’aleshores
ha anat creixent tant en parades com en clientela. Altres localitats
n’han seguit l’exemple com Alpicat, les Borges o Alcarràs.

Circulació. El gran nombre de persones que cada diumenge es desplaça a Torrefarrera va obligar l’ajuntament a adoptar mesures per regular el trànsit i, en especial, per ordenar la zones d’estacionament
per evitar col·lapses i facilitar la fluïdesa de la circulació.

Seguretat. L’ajuntament també va redactar i ha posat en marxa una
pla de seguretat de cara a facilitar l’entrada dels cossos de seguretat
i emergències en cas que es produeixi qualsevol tipus d’incident o incendi al recinte comercial.

Més de 260 parades i cent més
a la llista per trobar un espai
■ En l’actualitat, el mercat
dominical de Torrefarrera
acull més de 260 parades,
moltes ja assídues a aquest
recinte comercial.
L’ajuntament té una llista
d’espera en la qual hi ha uns
altres cent paradistes més interessats a trobar un espai al
mercadillo al qual cada diumenge acudeixen centenars
de persones.
Segons l’alcalde, Jordi La-

torre, la massiva afluència ha
obligat el consistori a prendre mesures per garantir la
fluïdesa i la seguretat tant de
persones com dels vehicles.
A més, també s’ha incrementat la vigilància policial per
evitar el top manta i la venda il·legal d’articles en parades que es col·loquen al límit
entre els municipis de Lleida
iTorrefarrera sense tenir permís.

CERTÀMENS PROMOCIÓ
A.J.

La pluja obliga a suspendre
actes a la Fira de Juncosa,
que continua avui
❘ JUNCOSA ❘ La pluja va obligar ahir
a suspendre els actes programats
al matí en el primer dia de la Fira de Juncosa. La caminada popular per la Ruta de l’Oli i la visita al Molí per veure les instal·lacions i l’elaboració de l’oli
se celebraran d’aquí a quinze dies, segons va apuntar l’alcalde,
Lluís Dalmau. Les precipitacions de divendres i dissabte van

deixar a Juncosa més de 55 litres per metre quadrat (més informació a la pàgina 17).
No obstant, a la tarda sí que
es va celebrar una conferència
a la Casa de Cultura en què van
participar el meteoròleg deTV3
Francesc Mauri; el tècnic de l’IRTA Esteve Martí; i el professor
de l’IES Josep Vallverdú Josep
MariaAudí, amb el títol Oli d’oli-

Mauri, segon per l’equerra, va ser a la Fira de Juncosa.

va verge extra. Qualitat i canvi climàtic.
L’ajuntament ha instal·lat una
carpa perquè les més de trenta
parades que avui participaran
en laVII Fira de l’Oli puguin protegir-se de la pluja.
La jornada començarà amb
un esmorzar popular a les 9.30
hores i durant tot el matí es podrà comprar oli a la cooperativa i productes artesans a les parades.
També hi haurà visites guiades pel nucli antic de la població i diverses activitats com exposicions i tallers. L’Associació
de Caçadors de Juncosa ha preparat un dinar a base de cassola de senglar per 7 euros el menú.

