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120.000 visitants passen per la
Fira de Sant Miquel, que clou
amb un bon balanç comercial
E
Lleida
REDACCIÓ
Aquest diumenge van tancar portes la 63a edició de la Fira Agrària
de Sant Miquel, el Saló Nacional
de la Maquinària Agrícola, i també la 32a edició d’Eurofruit, la Fira Professional de Proveïdors de
I
F
L
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alimentària, que va recaure a un
de poda, presentat per l’empresa
A
SL
càrregues de bateries de carreT
A
M
SL
corpora la programació i la regu-

ses expositores, que han aribat a
molts contactes comercials amb
el públic professional, que en les
pròximes setmanes es traduiran

Descens de
visitants el
diumenge al
matí per l’1-O

Durant l’acte de cloenda, l’alL
Patronat de la Fundació la Fira de
L
À
R
que en l’edició d’enguany hi va
haver un descens de visitants el
tres edicions, atesa l’excepcional
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 coEl paer en cap va fer una valos’han celebrat; de l’augment de
representants
internacionals;
de la recuperació de la Plaça de
O
DOP
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general d’Alimentació, Qualitat i
Indústries Agroalimentàries, Carmel Mòdol, va recordar que des

La Paeria rep 45 propostes
per reformar les places de
l’Auditori i de la Panera
L P
propostes per reformar la Plaça
de l’Auditori i la Plaça de la PaneL
tòria d’un concurs públic d’idees
per reformar aquests espais,
E
S gulars, un programa que impulA
L
vés de la Fundació del Paisatge,
i amb la col·laboració de la DeL
C

d’Arquitectes de Catalunya, amb

i augmentar la qualitat de vida
Ara s’avaluaran les propostes,
s’exposaran els cinc projectes
seleccionats i aquesta mateixa
tardor s’anunciarà la proposta
guanyadora, que servirà de base per a la redacció del projecte
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lleidatà i català està vivint un període de crisi, que només es pot
superar amb l’aplicació de les innovacions tecnològiques i l’ajut
de les administracions, per tal
que les explotacions acabin es-
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de l’acte de cloenda es va lliurar
P
I
T nològica i Seguretat en el Disseny de les Màquines Agrícoles i
dels Equips de la Indústria Agro-

Un ferit en un
xoc entre una
moto i un cotxe
a Pardinyes
Aquest diumenge es va produir
un xoc entre una motocicleta i un
cotxe, a l’altura del número 35 del
C
E
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Arran de l’accident va resultar
ferit el conductor de la moto, un
pel SEM en estat menys greu per
contusions, i va ser dut a l’HospiA
V

FOTO: Lluis M. Pulido / E

lació del tall, d’Osvald Ferreteria,
SL
T
Infraestructura verde. Sistema
natural de salud pública, de PeC
M
P
L bre Agrari, i a X
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Montes Borrejo, que es va endur
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