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MUNICIPALIA:
LLEIDA ESDEVÉ
CAPITAL DE
CAPITALS

La 12a edició de Municipalia, mostra que
se celebrarà del 21 al 24 d'octubre de
2003, convertirà Lleida per uns dies en
la capital municipalista de l’Estat. Milers
d’alcaldes, regidors i tècnics municipals
visitaran el saló –que preveu incrementar
el nombre total d'expositors en un 10%
respecte a la passada edició– per trobar
les últimes novetats en equipaments i
serveis urbans (mobiliari urbà, neteja i
medi ambient, jardineria, senyalització,
enllumenat, etc.).
Municipalia, a més, serà el saló de les
novetats: podrà gaudir d’un nou pavelló
cobert de 4.541 m2 (que donarà resposta
a les demandes dels expositors de tenir

El saló aplegarà les empreses capdavanteres del sector i centenars d’alcaldes de tot l’Estat.

més superfície coberta) i –si no hi ha
sorpreses d’última hora– de la nova
passarel·la de vianants dels Camps Elisis
i de l’arribada de l’AVE.
La present edició de Municipalia té un
interès especial per als ajuntaments, ja
que se celebra en unes dates en què els
responsables municipals sorgits de les
e l e c c i o n s d e m a i g p re p a re n e l s

pressupostos del 2004 i planifiquen les
inversions de la nova legislatura.
És interessant constatar la notable
presència estrangera que registra el saló,
que compta ja amb empreses expositores
d'Alemanya, França i Itàlia. El saló ha
programat també un ampli programa de
jornades tècniques que giraran al voltant
del món de l'urbanisme.
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Lleida
del 19 de setembre
al 19 d'octubre de 2003

Diputació de Lleida. PORTUGAL. Col·lectiva d'autors portuguesos
Pati de la Paeria. PALESTINA. Col·lectiva d'autors àrabs
El Roser-EMBA. HUMOR CRU. Col·lectiva d'autors gallecs
Vestíbul del Rectorat de la UdL. KIM
Edifici de l'Antiga Audiència. HUMOR SANT. Marçal Abella "Marçal"
SSTT de Cultura. LA TIRA DE CÒMICS. Autors del 4t Concurs de Tires Còmiques
River Cafè. CARICATURAS DE UN DIARIO DE GUERRA. Zulet
l'Art del Cafè. ANATOMIA ARTIFICIAL. Malagón
Cafè del Teatre. ROCK STARS. Txapis
Col·legi d'Arquitectes. EL GUARDAGUJAS. El Roto

❚ Octubre: Taller de còmic a l'EOI
❚ 3 i 4 d'octubre. Eix Comercial
HUMOREIX, CARICATURISTES
AL CARRER
❚ 3 d'octubre. Cafè del Teatre. 22.30 h
L'HOME INVISIBLE

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
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