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Lleida, capital del lleure ferroviari
• Lleida Expo Tren es consolida com la gran fira de maquetisme de trens del sud d’Europa
La temporada primaveral
de fires ha començat a la
ciutat amb Lleida Expo Tren,
un certamen que es consolida any rere any com el saló
de maquetisme, modelisme i turisme ferroviaris més
important de l’Estat i com
una cita de referència al sud
d’Europa.
Amb 50 expositors comercials i 40 clubs i associacions
de tot el país, i amb un registre rècord de públic –quasi
13.000 visitants d’Espanya,
França, Suïssa i Alemanya–,
Lleida Expo Tren s’ha celebrat el 22 i el 23 de març
als pavellons 3 i 4 de Fira
de Lleida oferint una gran
oferta de fabricants, distribuïdors i botigues de trens
en miniatura i material per

a maquetes, així com recreacions a escala de línies
fèrries i d’estacions de tot el
món.
En el decurs de la cloenda
de la fira, l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, va anunciar que

Les dues pròximes
cites firals que
tindran lloc a la
ciutat, Petitàlia i
Mascota’m, es faran
els dies 5 i 6 d’abril
la Paeria demanarà a la Generalitat de Catalunya que
estableixi una Formació Professional dual de Mecànica
Ferroviària en els tallers de
reparació del Pla de Vilanoveta.

Un viatge en el temps i en l’espai a través del maquetisme. © S.C.

D’altra banda, el recinte
firal de Lleida acollirà el 5 i 6
d’abril dues fires més, Petitàlia i Mascota’m. La primera
oferirà material i serveis per
a infants i joves de 0 a 14
anys, a més de jornades i tallers pràctics. Mascota’m es
consolida com el gran saló

de productes per a animals
de companyia, amb exhibicions i concursos d’agility,
sessions de veterinària i perruqueria canina.
Per ampliar la informació
sobre fires, consulteu www.
firadelleida.com. •••
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