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Viatjar amb minitren, novetat Més reclamacions
de telefonia, internet
de la fira de modelisme
El pròxim cap de setmana se celebrarà la cinquena edició d’Expo
Tren || S’hi esperen visitants de tot Espanya, França i Alemanya
SEGRE

A. GUERRERO

❘ LLEIDA ❘ Lleida acollirà el pròxim cap de setmana (22 i 23 de
març) la cinquena edició d’Expo Tren, una fira que s’ha consolidat com el saló de modelisme ferroviari de referència del
sud d’Europa. Els organitzadors, MásTren i Fira de Lleida,
hi esperen uns 12.000 visitants,
2.000 més que l’any 2013, arribats de tots els punts d’Espanya però també d’altres països
com França i Alemanya, on
existeix una gran tradició en
modelisme. “Expo Tren té un
impacte econòmic molt important per a Lleida perquè atrau
aficionats arribats de molts
llocs”, va assegurar ahir l’alcalde de la ciutat, Àngel Ros,
durant la presentació de la
mostra.
El certamen reunirà 90 expositors, un 25% més i doblant
la superfície del 2013, dels
quals 50 són comercials i la resta, clubs i associacions. Una de
les principals novetats serà la
primera trobada de modelisme
ferroviari tripulat, que ocuparà tot el pavelló 3 i permetrà
al públic poder “viatjar” en reproduccions de models reals a
escala 1:5 i a 1:10 com la del
Tren de Sóller (Mallorca) i Olot,
entre altres. Els aficionats també podran adquirir miniatures
en un mercat format per vinti-nou botigues, el més gran
d’Espanya.Tampoc no hi falta-

Imatge d’arxiu de l’edició de l’any passat d’Expo Tren.

LES CLAUS

Entrades a 6 i 4 euros
❚ L’entrada general costa 6 euros. Els nens d’entre 3 i 14 anys i
els jubilats en paguen quatre.
Gratuït per a menors de 3.

‘Viatjar’ en miniatures
❚ La principal novetat és la possibilitat de pujar a reproduccions de models reals a gran escala. Hi haurà 16 locomotores.

Visites al Pla de Vilanoveta
❚ Dissabte al matí podran visitar-se les locomotores antigues
del Pla de Vilanoveta.

ran les exposicions de reproduccions a gran escala, com la
locomotora barcelonina SuperMàtius que pesa 750 quilos.Així mateix, dissabte al matí també hi haurà autobusos llançadora per tal de poder visitar les
locomotores restaurades als tallers de l’ARMF del Pla de Vilanoveta.
El director de la Fira, Raúl
Valls, va remarcar que “és un
saló exclusiu i el més important d’Espanya i el sud d’Europa”.També van anunciar la visita d’una delegació de la fira
Rail Expo de París, amb l’objectiu d’estudiar un possible
acord de col·laboració entre les
dos mostres.

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES

Teràpia amb gossos per millorar el rendiment escolar a les Borges ■ Un total de deu nens de la

Unitat de Suport d’Educació Especial de l’escola Joan XXIII de les Borges han iniciat recentment un projecte d’educació assistida amb quatre gossos. L’objectiu és oferir un nou element de
motivació en l’aprenentatge per als alumnes amb necessitats especials. En el projecte col·laboren la Generalitat, l’ajuntament i Bayer HealthCare.

i serveis a Lleida

❘ LLEIDA ❘ El nombre de reclamacions presentades davant de
l’oficina municipal d’informació i la junta arbitral de
consum de l’ajuntament de
Lleida van augmentar l’any
passat fins a les 291, davant
de les 262 de l’exercici anterior. En canvi, les consultes
van baixar sensiblement, de
2.005 a 1.517. El sector que
concentra un major volum de
reclamacions és el de telefonia i internet, amb 90, cosa
que suposa el 32%, seguit
pels del subministrament de
serveis bàsics (llum, aigua i
gas), amb 45; i el d’entitats financeres, amb 17. La quantia mitjana de les reclamacions es va elevar a 1.629 euros, encara que el seu import
és molt divers, ja que va des
d’un mínim de 6 euros a un
màxim de 3.040. Entre els
principals motius de queixa
figuren la informació deficient, disconformitat amb la
factura, la garantia dels productes o les clàusules abusi-

ves. Segons la memòria anual, l’import mitjà finalment
abonat en els casos resolts és
molt menor, de 191 euros, encara que oscil·len entre els
8 i els 2.541 euros.
El tinent d’alcalde de Comerç, Rafael Peris, va considerar que el fet que les consultes disminueixin i alhora
pugin les reclamacions obeeix que, d’una banda, hi ha
una moderació del consum i,
de l’altra, un perfil “més crític i responsable dels consumidors”. Peris va indicar que
la junta arbitral ha resolt el
90% de les reclamacions i va
ressaltar que la Paeria no només atén els veïns, sinó qualsevol persona que compra a
Lleida.
La notícia a
Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

INTEGRACIÓ

Antisida
ajuda a trobar
feina a 156
lleidatans
A persones amb risc
d’exclusió social
❘ LLEIDA ❘ L’associació Antisida de Lleida ha ajudat a trobar feina a 156 persones
des de l’any 2006 gràcies a
Incorpora, el programa
d’integració laboral de
l’Obra Social La Caixa.
Concretament, l’entitat va
atendre l’any passat 89 nous
beneficiaris i va trobar feina a 63 persones en risc
d’exclusió.
Des de l’any 2006 Antisida ha atès un total de 466
persones i ha visitat un total de 85 empreses lleidatanes per informar-los
d’aquest programa que té
per objectiu trobar feina a
persones amb elVIH i sida,
prostitutes, immigrants i
exreclusos, entre altres. La
mitjana d’edat de les persones que s’han incorporat
al mercat laboral és d’entre
30 i 45 anys i majoritàriament són dones.
Els sectors amb més sortides laborals són els de serveis i el fructícola.Antisida
fa les entrevistes d’acollida
i el seguiment en l’itinerari d’inserció.

La Ruta del Vi de Lleida
duplica el seu territori
❘ LLEIDA ❘ La Ruta del Vi de
Lleida ha duplicat el seu territori geogràfic després que
el comitè de Rutes del Vi
d’Espanya hagi donat llum
verda a l’ampliació amb diverses subzones en comarques com ara l’Urgell, la Segarra o el Pallars Jussà.
D’aquesta manera, la Ruta
delVi de Lleida, que va ser
creada l’any 2008, veurà incrementada la seua oferta
de serveis turístics, així com
de patrimoni cultural i artístic.

Nova matança del porc
a Vallverd
❘ VALLVERD ❘ Vallverd celebrarà avui l’edició número 30
de la matança del porc.
Aquesta tradicional festa
gastronòmica començarà a
les 7.00 del matí i s’allargarà durant tot el dia. No hi
faltaran l’esmorzar i dinar
populars. La festa acabarà
amb el Ball de Carnestoltes.

Vídeo de Sant Jordi a
Puigverd de Lleida
❘ LLEIDA ❘ Puigverd de Lleida
gravarà durant el dia d’avui
el seu vídeo promocional
de Sant Jordi. Els interessats han d’anar vestits de
medievals.

