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SANT MIQUEL
DEDICARÀ ESPAIS
AL MEDI AMBIENT
I A LA QUALITAT
ALIMENTÀRIA

La 49a edició de la Fira Agrària de Sant
Miquel, saló que tindrà lloc del 25 al 29 de
setembre, centrarà una part important dels
seus continguts en la qualitat alimentària i
el medi ambient. En aquest sentit, la fira
acollirà la 2a edició d'Agroqualitat, l'exposició
de productes amb Denominació i Marca de
Qualitat, que enguany s’ampliarà a la
producció d’altres punts de Catalunya.
D’altra banda, la progressiva revaloració
social dels aspectes mediambientals ha dut
Fira de Lleida a crear Agroambient, una àrea
d'exposició i unes jornades tècniques
adreçades a promocionar les empreses
proveïdores de tecnologies, equips i sistemes
de producció agrícoles i ramaders
respectuosos amb el medi ambient.

disposar de més superfície coberta (vegeu
informació inferior). Una altra novetat és que
els tasts guiats de productes alimentaris (vi
i formatge) probablement s'ampliaran a la
degustació de mel.

És també remarcable el fet que el saló agrari
“estrenarà” el nou pavelló cobert que donarà
resposta a la demanda dels expositors de

La Fira de Sant Miquel i el saló Eurofruit
acolliran més de 300 expositors i uns 170.000
visitants, a més de ser el marc de 16 jornades

Imatge de la primera edició d’Agroqualitat, saló celebrat en el marc de la Fira de Sant Miquel.

tècniques i de 3 guardons dotats globalment
amb 7.600 euros: el Premi del Llibre Agrari,
el Premi a la Innovació Tecnològica i
Seguretat en el Disseny de les Màquines
Agrícoles i el Concurs d'Innovacions en el
Sector Fructícola. Un any més, paral·lelament
a la fira tindran lloc en diversos restaurants
de Lleida les Setmanes Gastronòmiques de
la Fruita.

LA FIRA DE LLEIDA
TINDRÀ AQUESTA
TARDOR UN NOU
PAVELLÓ COBERT

La Fira de Lleida disposarà aquesta tardor
d’un nou pavelló cobert de 4.541 m2 que
permetrà cobrir les necessitats de
superfície coberta de salons com la Fira
de Sant Miquel, Municipalia o De Nuvis.
Batejat com Pavelló 4, l’edifici té una
alçada màxima de 9,7 m i permetrà
ampliar el total de superfície coberta de
la Fira de Lleida fins als 13.042 m2 .
El nou pavelló és d’estètica funcional i
disposa d’un hall d’entrada amb servei
d’informació al públic, guarda-roba i un
espai d’atenció mèdica. A més, està
comunicat amb l’actual Pavelló Nou per
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un edifici connector de 404 m2 que podrà
acollir més estands i que en el decurs de
les fires albergarà el servei de bar. La part
posterior de l’edifici dóna al carrer Camí de
Picos, vial que s’ampliarà i que permetrà un
accés directe i còmode al recinte firal des
del centre urbà.

La institució firal lleidatana considera que la
disponibilitat d’aquest nou pavelló suposarà
un important estalvi econòmic, ja que reduirà
el fins ara inevitable lloguer de carpes.
L’execució de l’obra ha tingut un pressupost
de 2.405.000 euros i ha anat a càrrec de
l’empresa Benito Arnó e Hijos, SA.

