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El grup d’automoció Nayox
vendrà ja el 2016 el 37%
dels cotxes nous a Lleida
El ‘holding’ elevarà la quota de penetració al
mercat arran de la incorporació de Citroën
CARME QUINTANA
@CarmeQuintanaPr
Lleida

El grup d’automoció lleidatà Nayo pre eu augmentar a partir
d’enguany la penetració de venes en el mer at llei at ns el
per cent arran de la incorporació
recent al grup del concessionari
o ial e Citro n a lei a, segons
ha in ormat a
el onseller elegat el rup ayo , Josep Maria Perera.
mb l a quisi i el on essionari o ial e Citro n, ayo
passarà a controlar en exclussiva
ns a marques autom bils
er e es, on a, oyota, ui, ol s agen, eat, o a i Citro n
bans e la in orpora i e
Citr en al grup, e tots els otxes nous que es venien a la demar a i e lei a, un e a a
tres sortien el rup ayo , s
a ir, que la penetra i al mer at
de Ponent era del 33 per cent. El
onseller elegat e ayo , Josep
aria erera, a e pli ar que el
sector tendeix cap a la concentrai a que treballem amb marges
petits i ne essitem a tura ions
elevades i una opció és créixer a
tra s e omer ialit ar i erents

L’Ajuntament d’Agramunt i Cassa han arribat a un a or e
manera que l’empresa concessionària d’aigua retornarà als
veïns afectats per la rovinada
l’import corresponent a l’excés
de consum d’aigua. Com a sistema e l ul, es omparar
el consum de l’any anterior en
aquesta mateixa mensualitat
amb el onsum aquest any i
s abonar la i er n ia Els abonaments es duran a terme en
els propers rebuts
Des de l’Ajuntament s’informa que davant de qualsevol
in i n ia, els e ns es posin
en onta te ire tament amb
C
a tra s e l o ina situada al carrer Estudis Nous.

JARC espera
que la nova
consellera
prioritzi
l’agricultura
FOTO: Tony Alcántara / Josep aria erera, aquest illuns a les instal la ions e a a ana
marques”. Perera va indicar que
la on entra i permet apro tar
les sinergies en aspectes comuns
om per e emple la log sti a,
l a ministra i i la in orm ti a
El Grup Nayox va facturar durant
l’any 2015 uns 75 milions d’euros
i t una plantilla e
treballadors. El sector de la venda de cotxes nous a la demarcació de Lleida està controlat principalment
en aquests moments per quatre

grups. El Grup Nayox (propietat de la família Perera-Dalmau)
té les concessions de les 8 marques esmentades anteriorment.
El grup ibe am lia amolla
posseei les marques B
, or ,
itsubi hi, ini, iat i a a El
grup Autansa (família Llovera)
controla les marques Renault i
Peugeot i el grup Ilerdauto (fam lia Costa , issan, ia, i ol o
Durant l’any 2015 a la demarcació

de Lleida es van vendre un total
e6
ot es nous, mentre que
el
an ser 5
, per la qual
cosa l’increment en les vendes
a ser el per ent, l augment
més important de tot Catalunya
i tamb li erant els r nquings a
nivell espanyol. Les tres marques
de cotxes que es van vendre més
a Lleida el 2015 van set per ordre
ol s agen 5
unitats , eugeot 5 i pel 6

El nou tren de la Pobla
arriba a Lleida des de
Zuric aquest divendres
El nou tren e la obla, abri at
a uri u ssa , arribar a la iutat de Lleida aquest divendres.
Con retament, la eneralitat,
propiet ria e la l nia e tren, ha
organit at un a te a partir e les
el ma als anti s tallers e
en e el la e ilano eta a la
iutat e lei a, ubi ats al ol gon
in ustrial El egre e la apital
el egri

Retornaran
consum
d’aigua a
Agramunt

Es tra ta el primer omboi que
la eneralitat ha ia en arregat e
abri ar e pressament per aquest
orre or a segona unitat, tamb
pro e ent e uri , arribar en
els propers dies.
e moment, aquesta primera
unitat començarà a fer les proves
al mateix corredor entre Lleida i
la obla e egur amb l ob e tiu
e qu les no es unitats a siguin

FOTO: FGC / Imatge de quan fabricaven el comboi a Zuric

organit a i agr ria J C
COAG espera que la nova
consellera d’Agricultura de
la eneralitat,
erit ell
erret, a u i realment a
esen allar els problemes
en mi s que arrosseguen
els agricultors i ramaders
atalans J C C
a
agrair ahir la tas a realita a per en Jor i Ciuraneta a que no ha estat un
temps per ut J C ol
que erret priorit i l agricultura. (Més informació a
les pàgines 3-5)

operati es aquesta etmana anta mb la posa a en mar a els
nous trens la Generalitat preveu
in rementar el nombre e pe icions i la qualitat en el viatge.
n els os nous trens tin ran un
isseny e terior a l estil el pintor
al a or al er aquesta ra ,
erro arrils e la eneralitat a
endegar una campanya a través
de les xarxes socials per aconseguir otos e gent amb les muntanyes pallareses al fons i que
espr s guarniran tot el omboi
La intenció era superar el miler de
otogra es erro arrils ha preparat un sistema bate at om uristren” per promocionar l’oferta
tur sti a el allars

