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La Fira de Sant Miquel i Eurofruit creixen

• El saló ha incorporat una nova parcel·la de 9.000 m2 destinada a l’exposició de tractors
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La Fira de Sant Miquel ha tancat les
portes amb uns bons
resultats comercials
en una edició caracteritzada per l’ampliació de l’àrea
d’exposició gràcies a la incorporació d’una parcel·la
de 9.000 m2 destinada a
mostra de tractors.
La iniciativa ha suposat
el trasllat de la zona lúdica
de “les Firetes” a l’espai situat entre l’Avinguda President Josep Tarradellas,
l’Avinguda Victoriano Muñoz, el Camí de Grenyana i
la via del tren.
Aquesta ha estat una de
les principals novetats de la
60a edició de la Fira Agrària
de Sant Miquel i la 29a edició d’Eurofruit (Fira Profes-

sional de Proveïdors de la
Indústria Fructícola), salons
que han tingut lloc, respectivament, del 25 al 28 i del
25 al 27 de setembre.

Les Firetes han
passat a l’espai situat
entre les avingudes
Tarradellas, Victoriano
Muñoz, el Camí de
Grenyana i la via fèrria
A més d’aquesta millora, Sant Miquel i Eurofruit
–salons que ha estat inaugurats pel president de la
Generalitat, Artur Mas– han
presentat una àmplia exposició agrícola i ramadera com també un atractiu
apartat de productes agroalimentaris de qualitat.

El saló ha acollit una quinzena d’expositors de tractors. © J. Gómez

D’altra banda, la manifestació firal ha estat el marc
d’un interessant programa
de jornades tècniques centrades en el futur i els reptes
actuals del món agrari. Des
de les innovacions en el
sector de la fruita, de l’oli o
del purins a la nova reforma

de la PAC, passant per les eines per optimitzar els regs o
l’eficiència energètica, Sant
Miquel ha tractat algunes
de les claus per adaptar-se
a les noves exigències d’un
mercat cada cop més competitiu i en contínua transformació. •••

• Repunt important del nombre de pernoctacions i de viatgers que arriben amb AVE
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leida està vivint aquest 2014
una eclosió turística important. El nombre de turistes
estrangers que han pernoctat durant el primer semestre als hotels
de la ciutat ha passat de 18.714 a
30.559, un 60% més respecte al
2013. A més, les pernoctacions
hoteleres (140.575) augmenten
un 22% respecte als primers sis

mesos de l’any passat i el nombre
de viatgers que arriben amb AVE,
un total de 279.145, augmenta un
9,5% respecte al mateix període
de l’any anterior. Aquestes dades
positives són degudes, segons el
regidor de Turisme, Fèlix Larrosa,
a l’esforç que fa l’Ajuntament per
captar i posicionar la ciutat com a
destinació turística d’interior. •••
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Un 60% més de turistes estrangers

Augmenta el nombre de viatgers amb AVE. © Renfe
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