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La Generalitat aprova la pujada
de les taxes universitàries
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Retiren el berenar als presos tot i que
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FIRES CONFLICTE

Les firmes de maquinària agrícola no aniran
a Sant Miquel pel cost de l’espai expositor
La patronal lleidatana del sector només està disposada a pagar 2,5 euros per metre quadrat, mentre que
la Fira manté el preu en 5,5 || Els empresaris van acordar renunciar al certamen ahir en una assemblea
SEGRE
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❘ LLEIDA ❘ Les empreses de venda
i fabricació de maquinària agrícola no seran presents aquest
any a la Fira de Sant Miquel per
desacord amb el preu que els demana el certamen per l’ocupació del sòl. Així ho va acordar
ahir en assemblea l’Associació
Provincial de la Indústria i Comerç de la MaquinàriaAgrícola
de Lleida (Apricma), segons van
confirmar fonts d’aquesta organització empresarial. La direcció d’Apricma va comunicar ahir
a la nit el resultat de l’assemblea
a la direcció de Fira de Lleida.
La mesura no afecta les firmes
de tractors, que sí que assistiran
a la 58a edició del certamen,
que, en aquesta ocasió, se celebrarà entre el 27 i el 30 de setembre.
Els empresaris de maquinària
agrícola estan disposats a pagar
2,5 euros per metre quadrat de
sòl d’exposició, mentre que la fira manté el preu dels últims tres
anys, 5,5 euros per metre quadrat. Fira de Lleida, segons va
assegurar ahir l’alcalde, Àngel
Ros, està disposada a rebaixarne el preu, però no al nivell que
exigeix el col·lectiu.
El director de Fira de Lleida,
Oriol Oró, va lamentar la posició expressada pels empresaris.
“És una decepció i una postura
que no entenem quan ja s’havia
pactat un preu i hi havia espai
contractat per diverses firmes
del sector.” A més, va recordar
que els 5,5 euros per metre quadrat no suposen cap increment
en el preu, ja que es manté igual
que en anys anteriors per evitar,

Els precedents
al mateix saló i
en el certamen
de Mollerussa

Imatge d’arxiu de l’última edició de la Fira de Sant Miquel, a l’octubre.

precisament, que en un moment
de crisi econòmica, els expositors no puguin assistir al certamen.
Per la seua part, l’alcalde va
recordar que les empreses que
ocupen l’espai exterior de la fira tenen una tarifa de 7 euros
per metre quadrat, de manera
que les firmes de maquinària
agrícola ja tenen un descompte
respecte a la resta.
La Fira Agrària de Sant Miquel està dedicada precisament
a la maquinària agrícola i al sec-

NEGOCIACIÓ

L’alcalde diu que està
disposat a negociar, però
no a arribar a la rebaixa
que exigeix el sector
tor de la fruita.Aquest any arriba a la cinquanta-vuitena edició. El certamen ha reunit en les
últimes edicions uns 350 expositors. Fonts de l’organització
van xifrar que la decisió d’Apric-

ma suposarà una baixa d’entre
20 i 30 expositors, tot i que l’entitat va considerar que serà d’entre 50 i 60.
No és la primera vegada que
un sector empresarial no assisteix a la Fira Sant Miquel, ja que
els fabricants de tractors van optar en l’edició del 2009 per no
ser presents al certamen a causa, també, de diferències amb el
preu establert pel metre quadrat
de sòl d’exposició. En aquella
ocasió, el col·lectiu exigia un
preu d’un euro.

■ No és la primera vegada que la Fira de Sant Miquel, i també la de Sant Josep de Mollerussa (els dos
salons per excel·lència dedicats a la maquinària agrícola i de referència a Espanya i Europa), viuen una
plantada dels sectors que
precisament els donen el
nom.
Així, en l’edició del
2004 de Sant Josep, la Federació del Metall de Lleida (Femel) va decidir no
assistir al certamen.Aquest
any, el saló, el de més tradició, amb 140 edicions celebrades, també ha vist
com els fabricants de tractors no hi han participat.
En aquest cas, el sector va
decidir alternar la presència un any a Mollerussa i
un altre a Lleida ciutat.
Precisament, els tractors sí
que participaran en la cinquanta-vuitena edició de
Sant Miquel.
Els fabricants i venedors
de tractors ja van decidir
no ser presents a la Fira de
Lleida celebrada el 2009
per diferències pel preu del
sòl. Els empresaris van demanar un euro per metre
quadrat, petició que l’organització no va acceptar.
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PAERIA URBANISME

El nou POUM de Lleida ciutat preveu
potenciar el sòl comercial i industrial

Imatge de la reunió, que es va celebrar ahir a la tarda.

❘ LLEIDA ❘ L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat de la primera tinent d’alcalde, Marta
Camps, va presidir ahir la constitució del consell assessor del
pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), que ha d’entrar
en vigor a partir del 2015 i que
substitueix l’anterior, del 1995.
“Aquest pla general anirà més
enfocat cap al desenvolupament
econòmic, comercial i de serveis
i menys cap a l’àmbit residencial”, va assenyalar Ros. “En els

pròxims anys, Lleida ha d’incorporar els conceptes de ciutat moderna, innovadora, que ofereix
serveis basats en les tecnologies de la informació i comunicació als ciutadans”, va assegurar.
Ros va afegir que el pla potenciarà el sòl terciari, sobretot el comercial i l’industrial, especialment en el marc del teixit
urbà i no en sectors aïllats, com
en el planejament actual.
El consell assessor forma part

dels òrgans previstos al programa del POUM, juntament amb
la taula de participació ciutadana i la taula dels grups polítics.
El consell, que està format per
16 membres que representen les
institucions, estaments i col·legis professionals de l’àmbit urbanístic, haurà de proposar mesures i actuacions per al programa de participació ciutadana. El
pressupost destinat a la redacció del POUM és de 619.828 euros.

