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Bona afluència de públic a la
primera jornada d’Expoclàssic
La 25a Trobada de Motos Clàssiques celebra avui
la seva 25a edició a la mateixa Fira de Mollerussa
Mollerussa
redacció
La Fira Expoclàssic de Mollerussa, dedicada als vehicles històrics
i clàssics, va obrir ahir les portes
de la seva 23a edició, registrant ja
en aquesta primera jornada del
certamen una bona afluència de
visitants i un important volum de
vendes al Mercat d’Accessoris,
el qual compta enguany amb 35
parades d’expositors procedents
de Catalunya però també d’altres
punts de l’Estat espanyol com
Madrid, Castelló, Navarra o Lleó.
L’acte oficial d’inauguració del
Saló de Mollerussa va tenir lloc
ahir al matí i va estar presidit pel
director general del Circuit de
Barcelona-Catalunya, Joan Fontserè, qui va mostrar la seva sorpresa per la quantitat i la qualitat

del material exposat. En l’atenció als mitjans, Fontserè va opinar també que el fet de comptar
amb expositors amb molts anys
de participació al certamen però
també de nous que venen d’altres punts de l’Estat, indica que el
certamen és una “molt bona fira
de referència en aquest sector”
i que “se l’augura un bon futur
per davant”. El director general
del Circuit de Barcelona-Catalunya va posar en valor l’estructura
de teixit associatiu a Catalunya i
va afegir que aquesta afició “és la
que permet que tinguem avui un
país amb aquesta força i potència
al sector del motor i del motor
clàssic com es demostra aquí a
la fira”. Per la seva banda, el vicepresident de Fira de Mollerussa,
Xavier Roure, va fer esment a les
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Més d’una quarantena de
persones participen en el
primer Arquitectour Pirineu
Més de 40 persones van participar ahir en la primera edició
de l’Arquitectour Pirineu amb la
seguint les rutes guiades per set
edificis i espais públics de la Seu
d’Urgell i el nou poble de Pont
de Bar, obres de l’arquitecte
Lluís Vidal Arderiu. Entre els edificis visitats destaca la Biblioteca
Sant Agustí, situada en un solar
en el qual es van conservar les
restes d’una església del segle

XVII, o el Museu diocesà d’Urgell, el projecte del qual va respectar l’antic edifici del Deganat
com una peça més de l’important conjunt monumental de la
Catedral, el Claustre i l’església
de Sant Miquel.
Les rutes van ser guiades per
set arquitectes, que van explicar
les característiques i peculiaritats de cadascuna de les obres
visitades.
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xifres de 23a edició del certamen i
25a Trobada de Motos Clàssiques
–que tindrà lloc avui– com a dades de “referència i de fira conso-

lidada on es mou moltíssima activitat econòmica”. Roure també va
dir que havia copsat la satisfacció
dels expositors.

La majoria de rescats
d’excursionistes són
per “errades i manca
de planificació”
Els Bombers de la Generalitat
de Catalunya alerten que “les
errades o la manca de planificació de la ruta” són la principal causa en la majoria de rescats que s’han de realitzar a la
muntanya. En el què va d’any el
Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE) ha fet
245 rescats a Catalunya.
L’Alt Empordà i el Ripollès
són les dues comarques on
més han d’intervenir els Bombers per ajudar a les persones
que es troben amb dificultats.
“És la prevenció en el que
hem d’incidir, la gent ha d’estudiar bé la ruta, els perills que
hi poden haver i anticipar tot el
que pugui passar”, assenyala
el cap dels GRAE a Olot, Jordi
Martí. Aquesta unitat especialitzada dels Bombers comptarà
amb cinc noves incorporacions
en breu.
L’afluència massiva d’excursionistes a la muntanya ha fet
que en els darrers anys no hagin parat de créixer els rescats
a Catalunya.

