
Pueyo preveu que el nou pavelló 
estarà llest per Sant Miquel 2023
�ů�ĐĞƌƚĂŵĞŶ�ĮƌĂů�ƌĞĐƵƉĞƌĂ�ůĂ�ŶŽƌŵĂůŝƚĂƚ͕�ĂƉůĞŐĂƌă�ƵŶ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�
ϮϵϬ�ĞǆƉŽƐŝƚŽƌƐ�ŝ�ŽĨĞƌŝƌă�ŵĠƐ�Ě͛ƵŶĂ�ĐŝŶƋƵĂŶƚĞŶĂ�Ě Ă͛ĐƟǀŝƚĂƚƐ
Lleida
XAVIER NADAL
L’alcalde de Lleida, Miquel Pue-
ǇŽ͕�ǀĂ�ĞǆƉůŝĐĂƌ�ĂŚŝƌ�ƋƵĞ� ůĞƐ� ŝŶƐƟ-
tucions que integren el patronat 
de Fira de Lleida estan acabant 
ĚĞ�ƚĂŶĐĂƌ�ƵŶ�ĂĐŽƌĚ�ƉĞƌ�ĮŶĂŶĕĂƌ�ůĂ�
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſ�ĚĞů�ŶŽƵ�ƉĂǀĞůůſ�ĮƌĂů�ŝ�
va dir que espera que es pugui es-
trenar per a la pròxima edició de 
la Fira de Sant Miquel.

El director general de Fira 
de Lleida, Oriol Oró, va apuntar 
que el projecte de construcció 
del nou equipament, que s’ubi-
carà al costat del pavelló 4, està 
redactat i validat i s’ha ajustat a 
ůĂ� ŶŽƌŵĂƟǀĂ� ǀŝŐĞŶƚ͘� �Ğ� ůĂ� ƐĞǀĂ�
banda, Miquel Pueyo va dir que 
͞ĂƌĂ�ůĞƐ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶƐ�ĞƐƚĞŵ�ŶĞŐŽ-
ĐŝĂŶƚ�Ğů�ĮŶĂŶĕĂŵĞŶƚ�ĚĞů�ƉĂǀĞůůſ͕�
ƋƵĞ�ƟŶĚƌă�ƵŶ�ĐŽƐƚ�Ě͛ƵŶƐ�ϱ�ŵŝůŝŽŶƐ�
d’euros, per saber quina part de 
diners posa cadascuna i la volun-
tat passa per licitar les obres en-
ƚƌĞ�ĮŶĂůƐ�Ě Ă͛ƋƵĞƐƚ�ĂŶǇ�Ž�ƉƌŝŶĐŝƉŝƐ�
del 2023 perquè l’equipament ja 
ĞƐƟŐƵŝ�ĞŶůůĞƐƟƚ�ƉĞƌ�Ă�ůĂ�ϲϵĂ�ĞĚŝĐŝſ�
de Sant Miquel”.  

>ůĞŝĚĂ� ĂĐŽůůŝƌă� ĞŶƚƌĞ� Ğů� Ϯϵ� ĚĞ�
ƐĞƚĞŵďƌĞ� ŝ� Ğů�Ϯ�Ě Ž͛ĐƚƵďƌĞ� ůĂ�ϲϴĂ�
ĞĚŝĐŝſ� ĚĞ� ůĂ� ĮƌĂ� ĂŐƌăƌŝĂ� ĚĞ� ^ĂŶƚ�
Miquel de Lleida i la 37a del sa-
ló Eurofruit, en què destaca que 
després de dos anys es recupera 
la normalitat prepandèmia sense 
que s’apliquin mesures ni restric-
ĐŝŽŶƐ�ƉĞů��ŽǀŝĚͲϭϵ͘�

L’esdeveniment assoleix la ple-
na ocupació, amb la presència de 
ϮϵϬ�ĞǆƉŽƐŝƚŽƌƐ�ƋƵĞ�ŽĐƵƉĂƌĂŶ�ĞůƐ�
ϱϰ͘ϬϬϬ�ŵϮ�ĚĞ�ƐƵƉĞƌİĐŝĞ�ĞǆƉŽƐŝƟ-
va i que provenen de Catalunya, 

l’Estat espanyol i d’altres països 
ĐŽŵ�ĂƌĂ�ĞůƐ��ƐƚĂƚƐ�hŶŝƚƐ͕�&ƌĂŶĕĂ͕�
Finlàndia o Itàlia. 

�ŶŐƵĂŶǇ͕ �ůĂ�ĮƌĂ�ĐŽŵƉƚĂƌă�Ăŵď�
la presència d’expositors de trac-
tors. En el marc de la doble ma-

ŶŝĨĞƐƚĂĐŝſ� ĮƌĂů� ĞƐ� ĚƵƌĂŶ� Ă� ƚĞƌŵĞ�
ŵĠƐ� Ě͛ƵŶĂ� ĐŝŶƋƵĂŶƚĞŶĂ� Ě Ă͛ĐƟǀŝ-
tats paral·leles que inclouran jor-
nades tècniques, conferències, 
presentacions, demostracions de 
drons en l’àmbit de l’agricultura 
de precisió i reunions professio-
nals, entre d’altres.

Entre les novetats d’enguany, 
destaca la celebració del primer 
Congrés BIT, el certamen de re-
ferència en Bioeconomia, Inno-
vació i Tecnologia de Catalunya, 
i que inclourà també al pavelló 4 

de Fira de Lleida l’Àgora BIT i BIT 
Expo, amb diverses empreses 
del sector de la bioeconomia. El 
mateix pavelló 4 tornarà a acollir 
ů �͛ƌĞĂ� ϱ'� ĚĞ� WŽŶĞŶƚ͕� Ăŵď� ƉƌĞ-
sentacions de projectes d’aquest 
àmbit, empreses emergents i en-
ƟƚĂƚƐ�ŝ�ŝŶƐƟƚƵĐŝŽŶƐ�ƋƵĞ�ƉƌŽŵŽƵĞŶ�
aquesta tecnologia innovadora. 
També es realitzarà la presenta-
ció a Europa d’un microtractor 
elèctric adaptable i amb Intel·li-
ŐğŶĐŝĂ��ƌƟĮĐŝĂů��ŵŝŐĂ͘�

>͛ĞŶƐ� ĮƌĂů� ĞŶĐĂƌĂ� Ğů� ĐĞƌƚĂŵĞŶ�
Ăŵď�ŽƉƟŵŝƐŵĞ�ƚŽƚ�ŝ�ůĞƐ�ĚŝĮĐƵůƚĂƚƐ�
que viu el sector agrari i ramader 
per l’afectació de les gelades, les 
pedregades, la sequera i la calor, 
a més de l’increment dels costos 
de producció que s’han agreu-
jat arran de la guerra a Ucraïna. 
͞EŽ�ĐƌĞŝĞŵ�ƋƵĞ�ƟŶŐƵŝ�ƵŶ�ŝŵƉĂĐ-
te perquè és un sector que sem-
ƉƌĞ� ŚĂ� ĞƐƚĂƚ� ŝŶǀĞƌƟŶƚ� Ăŵď� ŶŽǀĂ�
maquinària i digitalització i tam-
bé s’està professionalitzant i això 
suposa fer inversions”, va indicar 
el president de la Cambra de Co-
ŵĞƌĕ� ĚĞ� >ůĞŝĚĂ͕� :ĂƵŵĞ� ^Ăůƚſ͘� �͞�
més, ha estat un dels sectors que 
s’ha vist menys afectat pel Covid”, 
ǀĂ� ĂĨĞŐŝƌ͘ � >Ă� ĮƌĂ� ƚĂŵďĠ� ĂĐƵůů� Ğů�
Premi del Llibre Agrari i el Premi 
a la Innovació Tecnològica i Segu-
ƌĞƚĂƚ�ĞŶ�Ğů��ŝƐƐĞŶǇ�ĚĞ�ůĞƐ�DăƋƵŝ-
nes Agrícoles i dels Equips de la 
Indústria Agroalimentària. 

La inauguració de la Fira Sant 
DŝƋƵĞů�ŝ�Ě͛�ƵĨŽĨƌƵŝƚ�ƟŶĚƌă�ůůŽĐ�Ğů�
ĚŝũŽƵƐ�Ϯϵ�ĚĞ�ƐĞƚĞŵďƌĞ�Ă�ůĂ�ƚĂƌĚĂ�
i anirà a càrrec de la consellera 
Ě�͛ĐĐŝſ� �ůŝŵăƟĐĂ͕� �ůŝŵĞŶƚĂĐŝſ� ŝ�
�ŐĞŶĚĂ�ZƵƌĂů͕�dĞƌĞƐĂ�:ŽƌĚă͘

La consellera 
d’Agenda Rural 

inaugurarà 
el certamen  

El Congrés 
BIT serà una 
de les grans 

novetats 

FOTO: S. Miret (ACN) / Els patrons de la Fira de Lleida durant la presentació de la Fira de Sant Miquel
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Persones usuàries de la Fun-
ĚĂĐŝſ��ƐƉƌŽƐ� ĞƐƚĂƌĂŶ� Ă� ůĂ� WůĂĕĂ�
^ĂŶƚ�:ŽĂŶ�ĚĞ�>ůĞŝĚĂ͕�ĂƋƵĞƐƚ�ĚŝƐ-
sabte 17 de setembre de les 17 
a les  20 hoes formalitzant ins-
cripcions per a la sidena edició 
de la cursa “Nosaltres també 
ƉŽĚĞŵ͕͊͟ �ƋƵĞ�ƟŶĚƌă� ůůŽĐ�Ğů�ĚŝƵ-
ŵĞŶŐĞ�Ϯϱ�ĚĞ�ƐĞƚĞŵďƌĞ�Ă�ƉĂƌƟƌ�
de les 10 hores al Parc de l’Aigua 
ĚĞ�>ůĞŝĚĂ͘��ƵƌĂŶƚ�ĂƋƵĞƐƚĂ�ũŽƌŶĂ-

da d’inscripcions també hi haurà 
ĂůŐƵŶĞƐ� ƐĞƐƐŝŽŶƐ� ĚĞ� WĂƟƐ� �Đ-
ƟƵƐ͕�ĚŝŶĂŵŝƚǌĂĚĞƐ�ƉĞƌ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�
ƵƐƵăƌŝĞƐ͕� ĂĚƌĞĕĂĚĞƐ� ĂůƐ� ŝŶĨĂŶƚƐ�
que vulguin jugar i descobrir 
jocs tradicionals. Els interessats 
també es poden inscriure al web 
www.iter5.cat ĮŶƐ� Ğů� Ϯϯ� ĚĞ� ƐĞ-
tembre. Les categories disponi-
ďůĞƐ�ƐſŶ�ůĞƐ�ĐƵƌƐĞƐ�ĚĞ�ϱ�ŝ�ϭϬ�Ŭŵ͕�
ůĂ�ĐĂŵŝŶĂĚĂ�ŝ�ůĞƐ�ĐƵƌƐĞƐ�ŝŶĨĂŶƟůƐ͘

La plaça Sant Joan acull 
demà les inscripcions per a 
la cursa d’Aspros del dia 25 >Ă�'ƵăƌĚŝĂ�hƌďĂŶĂ�ĚĞ�>ůĞŝĚĂ�ǀĞƚ-

llarà pel bon funcionament del 
trànsit durant la pedalada po-
ƉƵůĂƌ�ƋƵĞ�ƟŶĚƌă� ůůŽĐ�ĂƋƵĞƐƚ�ĚŝƵ-
ŵĞŶŐĞ� Ă� ƉĂƌƟƌ� ĚĞ� ůĞƐ� ϭϭ� ŚŽƌĞƐ�
per diversos carrers de la ciutat. 
L’esdeveniment, de caràcter no 
ĐŽŵƉĞƟƟƵ͕� ĐŽŶƐŝƐƚĞŝǆ� ĞŶ� ƵŶ� ƌĞ-
ĐŽƌƌĞŐƵƚ� ĐŝƌĐƵůĂƌ� ĚĞ� ϴ� ƋƵŝůžŵĞ-
tres organitzat dins els actes de 
la Setmana Europea de la Mo-
bilitat que té lloc aquests dies a 
>ůĞŝĚĂ͘� >͛ ŝƟŶĞƌĂƌŝ� ĚĞ� ůĂ� ƉĞĚĂůĂĚĂ�

s’iniciarà a l’Avinguda Prat de la 
ZŝďĂͲWůĂĕĂ� ZŝĐĂƌĚ� sŝŹĞƐ͕� �ĂůŵĞƐ͕�
Rambla d’Aragó, Avinguda Cata-
ůƵŶǇĂ͕� WůĂĕĂ��ƐƉĂŶǇĂ͕� WŽŶƚ�ĚĞ� ůĂ�
Universitat, Avinguda de la Cana-
ĚĞŶĐĂ͕��ǀŝŶŐƵĚĂ�ĚĞ�ůĞƐ�'ĂƌƌŝŐƵĞƐ͕�
WŽŶƚ� sĞůů͕� �ǀŝŶŐƵĚĂ� ĚĞů� ^ĞŐƌĞ͕�
dŽƌƚŽƐĂ͕� WĞĂƌƐŽŶ͕�'ůŽƌŝĞƚĂ� &ŽŶƚ� ŝ�
Quer, carrer Xavier Puig Andreu, 
carrer Oriol Martorell, Comptes 
d’Urgell, Avinguda Prat de la Riba 
ŝ�ĂƌƌŝďĂĚĂ�Ăů�ŵĂƚĞŝǆ�ƉƵŶƚ�ĚĞ�ƐŽƌƟ-
ĚĂ͕�ůĂ�WůĂĕĂ�ZŝĐĂƌĚ�sŝŹĞƐ͘�

��ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĞƐ�ϳ�ŚŽƌĞƐ�ĚĞů�ĚŝƵ-
ŵĞŶŐĞ�ŝ�ĮŶƐ�ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂŵĞŶƚ�ůĞƐ�
17 hores, es farà tall de trànsit a 
l’avinguda Rovira Roure, entre el 
WĂƐƐĞŝŐ�ĚĞ�ZŽŶĚĂ�ŝ�ůĂ�ƉůĂĕĂ�ZŝĐĂƌĚ�
sŝŹĞƐ͘���ƉĂƌƟƌ�ĚĞ�ůĞƐ�Ϭϵ͘ϯϬ�ŚŽƌĞƐ�
ŝ� ĮŶƐ� ůĞƐ� ϭϯ� ŚŽƌĞƐ� ĂƉƌŽǆŝŵĂĚĂ-
ment, es tallarà la circulació per 
l’av. Prat de la Riba, tram com-
ƉƌğƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ƉůĂĕĂ�ZŝĐĂƌĚ�sŝŹĞƐ�ŝ�
l’avinguda Alcalde Porqueres, en 
ĂŵďĚſƐ� ƐĞŶƟƚƐ� ĚĞ� ůĂ� ĐŝƌĐƵůĂĐŝſ͘�
HI haurà altres talls de trànsit

Afectacions de trànsit amb motiu de la 
pedalada popular d’aquest diumenge


