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Municipàlia creix i es converteix en
la gran fira municipalista de l’Estat
Municipàlia es confirma com
la gran fira municipalista de
l’Estat espanyol i com una de
les fires més importants de
les que tenen lloc a Lleida. El
saló, que enguany assoleix la
14a edició, batrà rècords
d’expositors (més de 300) i
d’activitats paral·leles (una
quarentena).

Els expositors presentaran les
darreres novetats en àmbits
que tant interessen els ajuntaments i els ciutadans, com
la neteja urbana i el medi dels
espais públics i la recollida
selectiva, les noves tecnologies al servei de la gestió
pública, les innovacions en el
mobiliari urbà i l’enllumenat
públic, els parcs infantils nous
i més segurs, les instal·lacions
esportives i d’oci o l’automoció
i el transport.
Activitats paral·leles
Un any més, el programa
d’activitats paral·leles tindrà
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La 14a edició de Municipàlia
(Saló Internacional d’Equipaments i Serveis Municipals)
tindrà lloc del 23 al 26 d’octubre i aplegarà alcaldes, regidors i tècnics de totes les
comunitats i d’altres països
europeus, com també les empreses capdavanteres dins
l’àmbit dels equipaments i els
serveis municipals.
Municipàlia aplegarà alcaldes, regidors i tècnics municipals de totes les comunitats i de l’estranger.

un paper destacat dins de Municipàlia amb activitats tècniques centrades en temàtiques
de gran actualitat com els
abocadors controlats, el finançament municipal, la Certificació ISO 9001:2000 als

ajuntaments, les telecomunicacions en les administracions locals, les tècniques de
jardineria urbana, la tècnica
del paper recuperat, els canvis en la normativa dels parcs
infantils, la valoració energè-

Tècnics i polítics debatran temes
d’interès per als municipis com la
neteja urbana, els parcs infantils,
l’energia solar o l’ús de l’aigua

tica dels residus, l’energia solar, la lluita contra els grafits
o la nova cultura de l’aigua.
Una novetat remarcable dins
de l’àmbit promocional és que
en l’edició d’enguany Fira de
Lleida incentivarà la presència
de visitants al saló Municipàlia
mitjançant l’original sistema
de bonificar els expositors per
cada visitant que assisteixi al
saló gràcies a una invitació
lliurada per les empreses
expositores.

