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Lleida Ocasió obre amb cotxes
de luxe i‘gangues’des de 3.000 €
Els expositors esperen que sigui la millor edició dels últims anys
LLEONARD DELSHAMS

A. GUERRERO

❘ LLEIDA ❘ Aquelles persones que
estiguin pensant a canviar-se el
cotxe tenen aquest cap de setmana una cita ineludible amb Fira de Lleida. I és que ahir va
obrir portes una nova edició de
Lleida Ocasió, la fira del cotxe
ocasió. Els visitants podran escollir entre els 425 vehicles que
s’exposen en una superfície que
supera els 8.000 metres quadrats. N’hi ha per a tots els gustos i butxaques, des de 3.000 fins
a 40.000 euros.
El president de l’Associació
Provincial d’Empreses d’Automoció de Lleida, Josep Lamolla,
va assegurar ahir durant la inauguració que “la situació és immillorable, s’hi poden trobar autèntiques gangues”. Lamolla
també va recordar que la fira és
un punt de partida per als venedors, ja que “aquí iniciem moltes vendes que culminaran als
concessionaris en els pròxims
mesos”. Hi ha des d’utilitaris de

LES CLAUS

Entrada gratuïta
❚ La fira se celebrarà als pavellons
3 i 4 de Fira de Lleida. L’horari és
de les 10.00 a les 14.00 i de les
16.00 a les 20.00 hores. L’entrada
és gratuïta.

425 vehicles

Lleida Ocasió va obrir portes ahir a Fira de Lleida i tancarà demà.

quilòmetre 0 fins a tot terrenys
de luxe. Una de les novetats és
que el saló compta amb caravanes d’ocasió, companyies d’assegurances i la garantia mecànica de vehicles d’ocasió.
L’alcalde de Lleida, Àngel

Ros, va ser l’encarregat d’inaugurar Lleida Ocasió, que espera
rebre fins demà uns 15.000 visitants i augmentar el nombre
de vendes de vehicles de l’any
passat (un total de 150). L’entrada és gratuïta.

❚ Hi ha a la venda un total de 425
vehicles, que van dels 3.000 als
40.000 euros. Una altra de les novetats és que s’incorpora a l’exposició el sector de la promoció de
la venda de caravanes, les companyies d’assegurances i la garantia mecànica de vehicles
d’ocasió.

Un sector en alça
❚ El 2014 a Lleida es van vendre
19.184 turismes i tot terrenys
d’ocasió, un 4,8% més que l’any
anterior, segons la federació de
concessionaris Faconauto.

La Diputació ajuda
entitats sociosanitàries
❘ LLEIDA ❘ La Diputació de Lleida destinarà més de 107.000
euros a finançar una vintena
de projectes de 18 entitats sociosanitàries lleidatanes que
atenen persones amb discapacitat. Entre aquestes hi ha
l’Associació Alba, Shalom,
Plançó,Talma, LaTorxa, L’Estel,Acudam o Aspamis.

L’Aplec, una setmana
més tard per les eleccions
❘ LLEIDA ❘ L’Aplec del Caragol de
Lleida celebrarà la seua pròxima edició els dies 29, 30 i
31 de maig, una setmana més
tard de l’habitual per no coincidir amb les eleccions municipals, que tindran lloc el 24
de maig. Generalment, la Fecoll organitza la festa gastronòmica lleidatana durant el
quart cap de setmana del mes
de maig.

Jornada per educar en la
diversitat sexual
❘ LLEIDA ❘ El centre de cultures
del Campus de Cappont acull
avui al matí una trobada pedagògica per oferir als professionals de l’ensenyament estratègies per educar en la diversitat sexual, familiar i de
gènere.

LLEIDA OCASIÓ GALERIA D’EXPOSITORS

NACAR. Vehicles de totes les marques i tots els preus. Finançament del 100 %, acceptem el seu vehicle. Visiti’ns a la fira Lleida Ocasió amb 1.000 metres quadrats d’exposició. www.nacarnayox.com

ILERCORAUTO a Lleida Ocasió. Visita la nostra exposició permanent a l’Avinguda Estudi General 23. Tots
els vehicles i totes les marques. 973 208 101

TALLERS CELESTÍ FARRÉ. Servei oficial Peugot, Opel i Hyundai a Tàrrega, ctra. N-II km 509. Tel. 973 311
863. Les millors ofertes en vehicles de km 0, seminous i ocasió. Visita’ns a la fira de Lleida Ocasió.

Garatge Sport, presents a la fira amb una gran selecció de vehicles de totes les marques i preus, revisats i
garantits fins a 3 anys i finançament a la seva mida. C/ Mequinensa, 6 de Lleida. www.garatgesport.cat

