Fira de Lleida • Setembre de 2016

Nova edició d’una Fira de Sant Miquel plena de novetats
• El saló potencia els nous sectors tecnològics, com els drons, i altres ja clàssics com els tractors
Els lleidatans tenen una nova cita, del 29 de
setembre al 2 d’octubre, amb la Fira Agrària
de Sant Miquel i el saló Eurofruit, una doble manifestació firal que combina l’àmplia
oferta d’equipaments i serveis per a l’agricultura amb un interessant programa de
jornades tècniques i trobades professionals, sense oblidar l’espai de venda directa
de productes alimentaris de qualitat.
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La presència de les noves tecnologies
aplicades a l’agricultura, com els drons, juntament amb el creixement de sectors com
els tractors, la maquinària d’obra pública,
el sector financer o (d’interès especial per
al gran públic) els automòbils de primeres
marques, seran alguns dels eixos destacats
d’aquesta trobada agrària que ja és una referència a l’Estat i al sud d’Europa. •••

Seguretat Ciutadana

Consolidació del bon nivell de seguretat ciutadana a Lleida
• Disminució important dels delictes contra les persones i la salut pública
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Lleida consolida el bon nivell de seguretat
ciutadana assolida els darrers anys i aconsegueix reduir en un 1,3% els fets delictius
entre juliol del 2015 i juny del 2016. Són
10.127 fets, davant dels 10.258 que es van
registrar en el mateix període de l’exercici
anterior. Durant aquest darrer any disminueixen en un 8,1% els delictes contra les
persones i un 10,6%, contra la salut públi-

ca. Dins de les infraccions contra el patrimoni, on s’emmarquen els furts, els danys
i els robatoris, destaca la disminució del
24% en les sostraccions amb força a domicilis, un 14,1% en establiments i un 21,1%
en empreses. Els robaments amb violència
o intimidació baixen en un 11%. En l’últim
any també es redueixen les detencions en
un 5,9%. •••

