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Lleida acollirà aquest octubre Innocamping, el
Saló de Serveis i Equipaments per a Càmpings
• E l nou saló se celebrarà del 22 al 25 d’octubre, paral·lelament a Municipàlia
Fira de Lleida llança aquest any un
nou saló professional, Innocamping,
centrat en els serveis i els equipaments per als càmpings i les empreses
d’oci a l’aire lliure. La primera edició
d’Innocamping tindrà lloc del 22 al
25 d’octubre a Lleida paral·lelament
a Municipàlia (Saló Internacional
d’Equipaments i Serveis Municipals).
Innocamping neix amb l’objectiu
d’aportar tot allò que necessiten els
càmpings, empreses de lleure a l’aire
lliure, clubs esportius, etc. per donar
resposta a una demanda d’un client
cada vegada més exigent i selectiva.
A més de jornades tècniques, és
previst que Innocamping aculli diverses reunions professionals de treball
d’un gran nombre d’associacions de
càmpings espanyoles.

La fira s’adreça a càmpings, empreses de lleure, clubs esportius i entitats semilars. © S. C.

Per la seva temàtica, Innocamping
suposa un complement ideal per al
saló Municipàlia alhora que esdevé

una nova fita en la consolidació de la
capitalitat de Lleida en l’àmbit de les
fires i els congressos. •••

• L a Junta aplega la producció, la industrialització, la transformació i la comercialització
Els operadors del mercat de boví
de Mercamurcia es van integrar a la
Junta de Preus del Boví, liderada per
la llotja de Mercolleida, juntament
amb Mercabarna, el mercat de bestiar
de Talavera de la Reina i operadors
de València i Conca. Amb la incorporació de Múrcia s’amplia la representació dels operadors d’aquest àmbit

Mercolleida

Mercamurcia, a la taula del boví de Mercolleida

Les reunions són presencials
o per videoconferència amb
Barcelona, Talavera de la
Reina, València i Múrcia
ramader, afegint l’important sector
d’aquesta comunitat als actuals de la
zona catalanoaragonesa, del centre i
del sud d’Espanya.
La Junta, que estableix els preus de
referència del boví en l’àmbit estatal,
ja integra els principals operadors de
la producció, la industrialització, la

Sessió del mercat del boví a la llotja de Mercolleida. © Mercolleida

transformació i la comercialització del
sector espanyol. Les reunions de la
Junta de Preus del Boví se celebren a
Mercolleida, que aporta la informació
elaborada pels seus serveis tècnics, de
manera que els operadors disposen
dels elements necessaris per aconse-

guir una visió objectiva de la situació
dels mercats, tant el nacional com els
exteriors. Les reunions són presencials
o per mitjà de videoconferència amb
connexions simultànies amb Barcelona, Talavera de la Reina, València i
Múrcia. •••
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