
120.000 visitants passen per la 
Fira de Sant Miquel, que clou 
amb un bon balanç comercial
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Aquest diumenge van tancar por-

tes la 63a edició de la Fira Agrària 

de Sant Miquel, el Saló Nacional 

de la Maquinària Agrícola, i tam-

bé la 32a edició d’Eurofruit, la Fi-

ra Professional de Proveïdors de 

ﾉ; IﾐS┎ゲデヴｷ; Fヴ┌IプIﾗﾉ;く LWゲ ﾏﾗゲ-

デヴWゲ ┗;ﾐ ;ヮﾉWｪ;ヴ ヱヲヰくヰヰヰ ┗ｷゲｷデ;ﾐデゲ 
ｷ ┌ﾐ H;ﾉ;ﾐN ヮﾗゲｷピ┌ SW ﾉWゲ WﾏヮヴW-

ses expositores, que han aribat a 

molts contactes comercials amb 

el públic professional, que en les 

pròximes setmanes es traduiran 

Wﾐ デヴ;ﾐゲ;IIｷﾗﾐゲ WIﾗﾐﾘﾏｷケ┌Wゲく
Durant l’acte de cloenda, l’al-

I;ﾉSW SW LﾉWｷS; ｷ ヮヴWゲｷSWﾐデ SWﾉ 
Patronat de la Fundació la Fira de 

LﾉWｷS;が ÀﾐｪWﾉ Rﾗゲが ┗; ヴWIﾗﾐXｷ┝Wヴ 
que en l’edició d’enguany hi va 

haver un descens de visitants el 

Sｷ┌ﾏWﾐｪW ;ﾉ ﾏ;プ ヴWゲヮWIデW ; Sげ;ﾉ-
tres edicions, atesa l’excepcional 

ﾃﾗヴﾐ;S; ヮﾗﾉｹピI; ケ┌W ゲげｴ; ┗ｷゲI┌デ 
aquest 1 d’octubre, però que no 

va afectar als expositors, ja que 

diumenge era un dia familiar i ja 

van fer les seves transaccions co-

ﾏWヴIｷ;ﾉゲ SWﾉ Sｷﾃﾗ┌ゲ ;ﾉ Sｷゲゲ;HデWく
El paer en cap va fer una valo-

ヴ;Iｷﾙ ﾏﾗﾉデ ヮﾗゲｷピ┗; SW ﾉ; ゲWｷ┝;ﾐ-

デWﾐ; SW ﾃﾗヴﾐ;SWゲ デXIﾐｷケ┌Wゲ ケ┌W 
s’han celebrat; de l’augment de 

representants internacionals; 

de la recuperació de la Plaça de 

ﾉげOﾉｷが ;ﾏH ﾉ; ヮヴWゲXﾐIｷ; SW ﾉ; DOP 

LWゲ G;ヴヴｷｪ┌Wゲ ｷ ﾉWゲ ヲヰ IﾗﾗヮWヴ;ピ-

┗Wゲ ケ┌W ﾉ; ｷﾐデWｪヴWﾐく Eﾉ SｷヴWIデﾗヴ 
general d’Alimentació, Qualitat i 

Indústries Agroalimentàries, Car-

mel Mòdol, va recordar que des 

SW ﾉげ;ﾐ┞ ヲヰヱヴ Wﾉ ゲWIデﾗヴ aヴ┌IプIﾗﾉ; 

lleidatà i català està vivint un pe-

ríode de crisi, que només es pot 

superar amb l’aplicació de les in-

novacions tecnològiques i l’ajut 

de les administracions, per tal 

que les explotacions acabin es-

ゲWﾐデ IﾗﾏヮWピピ┗Wゲく Eﾐ Wﾉ SWI┌ヴゲ 
de l’acte de cloenda es va lliurar 

Wﾉ ヲヱX PヴWﾏｷ ; ﾉ; Iﾐﾐﾗ┗;Iｷﾙ TWI-

nològica i Seguretat en el Dis-

seny de les Màquines Agrícoles i 

dels Equips de la Indústria Agro-

alimentària, que va recaure a un 

Sｷゲヮﾗゲｷピ┌ SW ゲWｪ┌ヴWデ;デ SW ﾉげWケ┌ｷヮ 
de poda, presentat per l’empresa 

Aヴ┗ｷヮﾗデWIﾐｷIが SL ふヮヴｷﾏWヴ ｪ┌;ヴSﾙぶき 
┌ﾐ ゲｷゲデWﾏ; SW ｪWゲピﾙ SW ゲ;ﾉWゲ SW 
càrregues de bateries de carre-

デﾗﾐゲが SW ﾉ; gヴﾏ; T;ﾉﾉWヴゲ Aﾐデﾗﾐｷ 
Mｷケ┌Wﾉが SL ふゲWｪﾗﾐ ヮヴWﾏｷぶが ｷ ┌ﾐ; 
ピゲﾗヴ; SW ヮﾗS; WﾉXIデヴｷI;が ケ┌W ｷﾐ-

corpora la programació i la regu-

lació del tall, d’Osvald Ferreteria, 

SL ふデWヴIWヴ ヮヴWﾏｷぶく
T;ﾏHY Wゲ ┗; ｪ┌;ヴSﾗﾐ;ヴ ﾉげﾗHヴ; 

Infraestructura verde. Sistema 

natural de salud pública, de Pe-

Sヴﾗ C;ﾉ;┣; M;ヴプﾐW┣が ｪ┌;ﾐ┞;Sﾗヴ; 
SW ﾉ; ヴヶ; WSｷIｷﾙ SWﾉ PヴWﾏｷ SWﾉ Lﾉｷ-
bre Agrari, i a X┞ﾉWﾉﾉ; a;ゲピSｷﾗゲ; Wﾐ 
Wﾉ ゲ┌ヴ SW E┌ヴﾗヮ;ぎ I┌;ﾐSﾗ Wﾉ Iﾉｷﾏ; 
ﾐﾗ Wゲ ┌ﾐ ヮヴﾗHﾉWﾏ; ヮ;ヴ; ゲ┌ Wゲデ;-

HﾉWIｷﾏｷWﾐデﾗが SW Bﾉ;ﾐI; Bく L;ﾐS;が 
J┌;ﾐ Aく N;┗;ゲ CﾗヴデYゲ ｷ Mｷｪ┌Wﾉ 
Montes Borrejo, que es va endur 

ﾉ; ヲ; WSｷIｷﾙ SWﾉ PヴWﾏｷ SW ﾉげAヴピIﾉW 
TXIﾐｷI Aｪヴ;ヴｷく

Descens de 
visitants el 

diumenge al 
matí per l’1-O
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Aquest diumenge es va produir 

un xoc entre una motocicleta i un 

cotxe, a l’altura del número 35 del 

I;ヴヴWヴ CﾗヴヴWｪｷSﾗヴ EゲIﾗaWデ SW LﾉWｷ-
S;が ;ﾉ H;ヴヴｷ SW P;ヴSｷﾐ┞Wゲく

Arran de l’accident va resultar 

ferit el conductor de la moto, un 

ｴﾗﾏW SW ンΒ ;ﾐ┞ゲが ケ┌W ┗; ゲWヴ ;デXゲ 
pel SEM en estat menys greu per 

contusions, i va ser dut a l’Hospi-

デ;ﾉ Aヴﾐ;┌ SW Vｷﾉ;ﾐﾗ┗;く

Un ferit en un 
xoc entre una 
moto i un cotxe 
a Pardinyes
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propostes per reformar la Plaça 

de l’Auditori i la Plaça de la Pane-

ヴ; SW LﾉWｷS;が aヴ┌ｷデ SW ﾉ; Iﾗﾐ┗ﾗI;-

tòria d’un concurs públic d’idees 

per reformar aquests espais, 

Sｷﾐゲ ﾉ; ｷﾐｷIｷ;ピ┗; SWﾉゲ Eゲヮ;ｷゲ Sｷﾐ-

gulars, un programa que impul-

ゲ; ﾉげAﾃ┌ﾐデ;ﾏWﾐデ SW LﾉWｷS;が ; デヴ;-

vés de la Fundació del Paisatge, 

i amb la col·laboració de la De-

ﾏ;ヴI;Iｷﾙ SW LﾉWｷS; SWﾉ CﾗﾉびﾉWｪｷ 

d’Arquitectes de Catalunya, amb 

ﾉげﾗHﾃWIピ┌ Sげ;IﾗﾐゲWｪ┌ｷヴ Wゲヮ;ｷゲ 
ヮ┎HﾉｷIゲ ┗ｷ┌ゲ ｷ ┎ピﾉゲ ; ﾉ; Iｷ┌デ;S;ﾐｷ; 
i augmentar la qualitat de vida 

SWﾉゲ ﾉﾉWｷS;デ;ﾐゲ ｷ ﾉﾉWｷS;デ;ﾐWゲく
Ara s’avaluaran les propostes, 

s’exposaran els cinc projectes 

seleccionats i aquesta mateixa 

tardor s’anunciarà la proposta 

guanyadora, que servirà de ba-

se per a la redacció del projecte 

SげW┝WI┌Iｷﾙく

La Paeria rep 45 propostes 
per reformar les places de 
l’Auditori i de la Panera


