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La ciutat de Lleida acull aquest mes
d’abril tres fires de signe molt divers
però de gran interès comercial i social.
Es tracta de Petitàlia i Mascota’m, dos
salons paral·lels que tindran lloc el 13 i
14 d’abril, i de la Fira de Formació Professional i Treball (F&T), que es farà del
25 al 27 d’abril.
La 7a edició de Petitàlia (La gran fira
familiar) oferirà productes i serveis
adreçats a infants d’entre 0 i 14 anys
com ara activitats d’estiu i colònies,
puericultura, moda tèxtil, educació
i formació, salut i higiene, vacances
familiars, complements i serveis, assistència al part, mobiliari i decoració,
acadèmies d’idiomes, música i dansa,
revistes especialitzades, vehicles i sistemes de seguretat, banca i assegurances i oci. El saló inclourà també un
atractiu programa d’actes paral·lels.
Pel que fa a la 4a edició de Mascota’m
(Fira de la Mascota), els visitants hi trobaran tot allò que necessiten per tenir
cura dels seus animals de companyia,
com centres veterinaris, productes
farmacèutics, alimentació i nutrició,
higiene i bellesa, complements, criadors, residències canines, centres
d’ensinistrament, associacions i clubs i
col·legis professionals. També hi haurà

Petitàlia (en la imatge) se celebrarà enguany juntament amb Mascota’m . © S.C.

Lleida acull 3 fires centrades
en els infants, les mascotes i
la formació professional
competicions i demostracions canines, mostra d’animals, tallers educatius i xerrades.

El saló F&T se centra en les
oportunitats que proporciona
la formació professional
Aquests dos salons aniran acompanyats de la pedalada popular Lleidabike-Ekke.

Simpàtica imatge del saló Mascota’m. © S.C.

La 7a edició de la F&T (Fira de Formació Professional i Treball) se celebrarà del 25 al 27 d’abril al Pavelló 4 de
Fira de Lleida, comptarà amb la participació d’una trentena d’empreses i

entitats i tindrà una vintena de famílies de formació o disciplines representades. El saló acollirà un ampli ventall d’activitats professionals, entre
conferències, tallers, demostracions i
altres iniciatives relacionades amb la
formació.
L’objectiu del saló F&T és potenciar
la formació professional i les seves
sortides, i està adreçat a alumnes, pares, mares i representants de la comunitat educativa; a les empreses, les patronals, les associacions d’empresaris,
els sindicats, les administracions
públiques i les institucions. La fira és
organitzada conjuntament per Fira de
Lleida, l’Ajuntament de Lleida i la Generalitat de Catalunya. •••
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