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Municipàlia e Innocamping 
reúnen expositores de 10 países
Las dos ferias tendrán lugar del 22  
al 24 de octubre con 320 estands
La 20ª edición de 
Municipàlia y la 4ª de 
Innocamping tendrán lugar 
del 22 al 24 de octubre 
en la Fira de Lleida, con 
la presencia de 320 
expositores procedentes   
de 10 países.

Lleida
REDACCIÓN
Los dos salones profesionales 
potenciarán su vertiente interna-
cional con la presencia de exposi-
tores de Alemania, Bélgica, Cana-
dá, Dinamarca, Francia, Italia, los 
Países Bajos, Portugal y el Reino 
Unido. Además, se organizarán 
misiones comerciales que lleva-
rán al salón representantes ins-
titucionales y empresariales de 
varios países de Europa, África y 
Latinoamérica.

FOTO: Serveis Comunicació / Los salones atraen a numerosos visitantes

La Asociación Multisectorial 
de Empresas (AMEC Urbis) ha 
promovido la  misión comercial 
International Mediterranean Ne-
tworking, integrada por direc-
tores generales de ministerios, 
directores ejecutivos y prescrip-

tores de está área (Francia, Egip-
to, Marruecos, Rumanía y Túnez).

Además, el salón acogerá la 
misión técnica internacional La-
tinoamerica Commercial & Wor-
king Meeting, formada por una 
treintena de representantes po-

líticos y técnicos de Bolivia, Co-
lombia, Ecuador, Guatemala, Mé-
xico, Perú, República Dominicana 
y Chile.

MÁS DE 40 ACTIVIDADES 
Los visitantes profesionales 

podrán encontrar en la amplia 
zona de exposición todas las in-
novaciones y propuestas de las 
empresas expositoras, como ve-
hículos eléctricos, equipamien-
tos y servicios de sostenibilidad 
en gestión de residuos, sistemas 
inteligentes, mobiliario urbano y 
propuestas smart city.

Además, se han organizado 44 
actividades paralelas, entre jor-
nadas técnicas, mesas redondas, 
sesiones de networking interna-
cional, presentaciones, confe-
rencias, misiones inversas y de-
mostraciones. Estos encuentros 
profesionales tendrán como eje 
principal las soluciones inteligen-
tes en la gestión de los munici-
pios, en concreto, la movilidad, la 
sostenibilidad y la gestión de los 
residuos urbanos.  
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Bricomart, la multinacional fran-
cesa de artículos de construcción 
y bricolaje, inaugurará mañana 
un centro comercial en el polígon 
Neoparc. El equipamiento dispo-
ne de 5.000 m2 de superficie de 
sala de ventas y 2.700 m2 de patio 
exterior para situar materiales. 
Contará con 80 trabajadores.

Bricomart 
inaugura un 
centro mañana 
en Neoparc

FOTO: Selena García / El centro comercial ocupa unos 7.700 m2

Día contra el cáncer de mama
Los equipos de atención primaria de Lleida organizan varias 
actividades de concienciación con motivo del Día Mundial contra 
el Cáncer de Mama. / FOTO: ICS 

Un incendio quema 
una habitación de 
un edificio en el 
barrio de la Mariola
Los bomberos trabajaron ayer 
en la extinción de un incendio 
en la calle Mart número 8 de la 
Mariola, que afectó una habi-
tación entera sin tener que la-
mentar heridos. Los bomberos 
destinaron cinco dotaciones y 
el SEM atendió en el lugar de 
los hechos la residente del piso 
por inhalación de humo. 

La Guardia Urbana 
detiene a un chico 
por robar un móvil 
de 800 euros
Una patrulla de la Guardia Ur-
bana detuvo ayer a un chico en 
la plaza del Dipòsit después de 
comprobar que llevaba encima 
un teléfono  valorado en unos 
800 euros. Aunque no consta-
ba como sustraído, averiguaron 
que podía ser propiedad de un 
local de Valls y confirmaron que 
se había sustraído. Los agentes 
lo detuvieron por un delito de 
hurto. 
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14 lleida Segre 
Divendres, 18 d’octubre del 2019

La Bordeta vol 
més seguretat a 
diverses zones

barris

❘ lleiDa ❘ La plataforma Per una 
Bordeta amb Empenta ha 
denunciat “problemes d’in-
seguretat als carrers Àger i 
Bellavista, a la plaça Mercat, 
als blocs de la Caixa i a la 
zona de Sant Joan”, per la 
qual cosa va demanar més 
vigilància de la Guàrdia Ur-
bana. També considera “ur-
gent” solucionar el problema 
de pudors que procedeixen 
d’alguna fàbrica. En aquest 
sentit, exigeix a la Paeria 
“que aclareixi d’una vegada 
d’on procedeixen les fetors”. 
A més, va denunciar que “fa 
nou mesos que no es neteja la 
séquia del Molí”, per la qual 
cosa no va descartar que la 
netegin els veïns.

Els pisos del 
futur, a la 
Meeting Point

habitatge

❘ barcelona ❘ La realitat aug-
mentada i la realitat virtual 
per saber com serà un habi-
tatge quan amb prou feines 
s’està anunciant i encara no 
s’ha començat a construir 
són un dels principals atrac-
tius en l’actual edició de la 
fira immobiliària Barcelona 
Meeting Point, que va obrir 
portes dimecres passat fins 
demà. La promotora immobi-
liària Metrovacesa i la Sareb 
(banc dolent) mostra promo-
cions a Lleida. En aquest sen-
tit, Metrovacesa presenta els 
98 habitatges de les Torres 
del Cel, al costat de la Llotja, 
i uns altres 33 pisos al costat 
del Parc de l’Aigua.

Acciona descarta 
entrar a l’alta 
velocitat

trens

❘ maDriD ❘ Acciona no compe-
tirà per entrar en el negoci 
de transport de viatgers amb 
tren AVE en competència 
amb Renfe quan el mercat es 
liberalitzi a finals del 2020, 
va anunciar ahir la compa-
nyia. El grup va renunciar a 
l’entrada en aquest nou ne-
goci, per al qual s’havia aliat 
amb Ilsa, companyia propie-
tat dels accionistes d’Air Nos-
trum, després d’analitzar-lo 
i sospesar aliances addicio-
nals amb grups ferroviaris 
europeus. Acciona continu-
arà “orientant les seues in-
versions en els seus negocis 
principals, particularment, 
en les energies renovables”.

La Municipàlia més 
internacional tindrà 320 
expositors de nou països
I missions comercials d’Amèrica i l’Àfrica

fires equipaments

Imatge d’arxiu del saló Municipàlia celebrat el 2017.

❘  lleiDa ❘  El saló Municipàlia 
comptarà per a aquesta vinte-
na edició amb un total de 320 
expositors procedents de nou 
països diferents, amb la qual co-
sa reforçarà la presència inter-
nacional. Així ho va assegurar 
ahir la Fira de Lleida, recalcant 
que en aquest certamen, que ar-
rancarà dimarts que ve i durarà 
fins dijous, hi participaran em-
preses procedents d’Alemanya, 
Bèlgica, Canadà, Dinamarca, 
França, Itàlia, Holanda, Portu-
gal i el Regne Unit. Juntament 
amb aquests expositors, el saló 
també reforçarà la imatge i pres-
tigi internacional amb missions 
comercials en països com Fran-
ça, Egipte, el Marroc, Romania i 
Tunísia per promocionar la fira. 

D’altra banda, una trentena de 
representants de Bolívia, Co-
lòmbia, l’Equador, Guatemala, 
Mèxic, el Perú, República Do-
minicana i Xile vindran al certa-
men gràcies al conveni que van 
firmar a principis de mes la fira 
amb la Unión Iberoamericana 
de Municipalistas. Per poder 
acollir els 320 expositors, Mu-
nicipàlia comptarà amb 23.600 
metres quadrats de superfície 

fira De lleiDa

bruta, 1.550 dels quals s’han 
hagut d’habilitar en un pavelló 
prefabricat a causa de la deman-
da de les empreses per tenir un 
espai cobert.

A més de Municipàlia, aquells 
dies també tindrà lloc la quar-
ta edició del saló Innocamping, 
que tindrà com a esdeveniment 
destacat una jornada sobre la 
gestió i futur dels grans càm-
pings i les tendències del sector 

de cara als propers anys. Aquest 
esdeveniment també retrà ho-
menatge a l’empresari Lluís Pe-
rera, creador d’un dels primers 
grups empresarials del sector, 
el Grup Stel Campings.

Paral·lelament, ahir van co-
mençar les obres d’adequació 
dels terrenys de la fira a la capi-
tal del Segrià per acollir aquests 
salons i es va tallar el pas pels 
Camps Elisis.

quarta edIcIó
al saló innocamping hi 
haurà una jornada sobre  
la gestió i futur dels  
grans càmpings

M. MarquèS
❘ lleiDa ❘ El govern municipal va 
rebutjar ahir totes les esmenes 
de l’oposició a la proposta d’or-
denances fiscals a la comissió 
extraordinària d’Economia. 
Ahir va comunicar, no obstant, 
que retirava el recàrrec previst 
per a solars i terrenys sense edi-
ficar de més de 345.000 euros 
de valor cadastral a l’IBI, per 
als quals hi havia previst un ti-
pus de l’1,29, i ara s’aplicarà el 
del 0,957 general. El govern sí 
que manté els recàrrecs per als 
edificis de més valor, l’augment 
generalitzat de l’1,4 per cent 
(l’IPC) en tots els impostos i la 
pujada de més del 10 per cent 
de la zona blava.

La tinenta d’alcalde i regidora 
d’Economia, Montse Pifarré, 
va explicar que “retirem el re-
càrrec als solars perquè, encara 
que alguns municipis el mante-
nen, hi ha diverses sentències 
en contra, de manera que així 
ens estalviem haver d’afrontar 
algun recurs”.

D’una banda, el PSC va pre-
sentar una esmena a la totalitat 
a les ordenances i altres de par-
cials com incloure bonificacions 
a les persones grans a l’Horta, 
que van ser rebutjades, per la 
qual cosa el grup les portarà al 
ple per ser debatudes. El presi-
dent del grup, Fèlix Larrosa, va 
assenyalar que “gràcies a una 
aportació del Govern de Pedro 

Sánchez, l’ajuntament rebrà dos 
milions d’euros, per la qual cosa 
no és necessari apujar tant els 
impostos”. Respecte a la reti-
rada del recàrrec per a solars, 
va dir que ens ha sorprès i va 
denunciar que “es mantingui el 
diferencial per a la resta”. Des 
de Ciutadans, Ángeles Ribes va 
explicar que també es va tom-
bar la seua esmena a la totali-

tat i que també la portaran al 
ple “per defensar la congelació 
dels impostos”, ja que va cen-
surar “el seu increment a tot el 
món quan es va prometre que 
no ho farien”. Per la seua part, 
el president del grup del PP, 
Xavi Palau, també va explicar 
que la comissió va rebutjar les 
seues deu esmenes. “En porta-
rem al ple nou de les esmenes, 

vinculades al fet que es congelin 
les taxes municipals i que no hi 
hagi pujades de l’1,4%” entre 
d’altres. Va denunciar que “la 
pujada de zona blava és superior 
a la de l’IPC, per la qual cosa és 
incoherent” i va dir que “el go-
vern ha explicat que augmenten 
els impostos perquè les circums-
tàncies han canviat respecte a 
quan van prometre no fer-ho”.

Imatge de la comissió extraordinària d’economia d’ahir.

maite monné

El tripartit retira el recàrrec a l’IBI 
per als solars amb més valor
És l’únic canvi que introdueix en la proposta d’ordenances fiscals || Rebutja totes 
les esmenes de l’oposició, que les portarà a debat al ple

política economia
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8 Segre 
Dimarts, 22 d’octubre del 2019ESPECIAL

A
conseguir que el mu-
nicipi rutlli en el dia a 
dia obliga a una òpti-
ma gestió dels recur-
sos. Serveis i equi-
paments a l’alçada 

són instruments per aconseguir 
l’objectiu. I són els vímets sobre 
els quals es basteix Municipà-
lia, que obre portes avui i fins 
dijous, juntament amb el quart 
Innocamping. 

La 20a fira internacional 
d’equipaments i serveis muni-
cipals pren com a eixos la mobili-
tat, la sostenibilitat i la gestió de 
residus urbans, sobre els quals 
es vertebren diverses jornades i 

presentacions, que promouen un 
intercanvi d’experiències i debat 
sobre els nous reptes. Així, una 
missió tècnica de representants 
d’Amèrica Llatina abordarà so-
lucions sostenibles per a la gestió 
de la ciutat. Autoritats i experts 
als quals se sumaran d’altres pro-
cedents de l’Europa i l’Àfrica me-
diterrània, per refermar així la 
dimensió internacional de la fira. 

Fet i fet, el certamen congrega 
uns 320 expositors de deu pa-
ïsos, com Alemanya, Bèlgica, 
Canadà, Dinamarca, França, 
Itàlia, Països Baixos, Portugal 
i Regne Unit, tot ocupant una 
superfície bruta de 23.600 m2. 

segre

els certàmens obren portes des d’avui i fins dijous, de les deu a les set de la tarda.

Municipàlia i innocaMping edició 2019

|| El saló, conjuntament amb Innocamping, 
reunirà 320 expositors de 10 països, així 
com diferents missions comercials

|| A més de l’àrea d’exposició, acolliran una 
quarantena d’activitats paral·leles, com 
conferències, presentacions o jornades 

L’aparador potencia la seua 
dimensió internacional segre

Més de 30 
sectors 
s’apleguen 
als salons

Les entitats 
analitzen la 
mobilitat o 
la mediació

■ Els salons Municipàlia i 
Innocamping acullen firmes 
d’una trentena de sectors, 
com energia i sostenibilitat, 
enllumenat, equipaments es-
portius i de lleure, gestió de 
residus, neteja i medi ambi-
ent, jardineria, tecnologies i 
comunicació, mobiliari urbà 
i parcs infantils, mobilitat i 
transports, piscines, parcs i 
jardins, tractament i distri-
bució d’aigües, bungalous i 
xarxa viària i senyalització. 

■ Les entitats municipalis-
tes abordaran qüestions clau 
per a la gestió urbana. L’As-
sociació de Municipis per la 
Mobilitat i Transport Urbà 
munta una jornada centrada 
en la mobilitat a les ciutats. 
Per la seua banda, la Fede-
ració de Municipis de Cata-
lunya n’organitza una sobre 
mediació administrativa, així 
com dos debats sobre el pa-
per clau dels governs locals 
per assolir els Objectius de 
Desenvolupament sostenible.

solucions
Mobilitat, sostenibilitat 

i gestió de residus 
urbans seran eixos de 

diverses activitats

Més superfície
A causa de la demanda 

d’espai s’ha habilitat 
un pavelló prefabricat 

de 1.550 m2 

Una àrea ampliada ja que, atès 
la demanda d’espai per part dels 
expositors, s’ha habilitat un pa-
velló prefabricat de 1.550 m2. 

A banda de descobrir totes 
les innovacions i propostes en 
gestió de residus, mobiliari ur-
bà o Smart City, Municipàlia i 

Innocamping acolliran 44 ac-
tivitats paral·leles, com jorna-
des tècniques, taules redones, 
networking internacional, con-
ferències o demostracions... Es 
preveu que la consellera Merit-
xell Budó inauguri aquesta tarda 
els salons.

45fc26a7318d117bca4ece6cb83b87ad16840 16840



La 20a edició de Municipàlia 
reforça la internacionalització 

MARTES 22
DE OCTUBRE DE 2019

15MUNICIPÀLIA
FIRA INTERNACIONAL D’EQUIPAMENTS

I SERVEIS MUNICIPALS

El saló professional 
tindrà lloc del 22 al 24 
d’octubre paral·lelament 
a Innocamping, amb 320 
expositors procedents de 10 
països.

La 20a edició de Municipàlia (Fi-
ra Internacional d’Equipaments 
i Serveis Municipals), certamen 
professional que tindrà lloc del 
22 al 24 d’octubre paral·lela-
ment a la 4a edició d’Innocam-
ping (Saló Nacional Professional 
de Serveis i Equipaments per als 
Càmpings, Allotjaments Turístics i 
Empreses Esportives i de Lleure), 
potenciarà el vessant internacio-
nal amb la presència d’expositors 

d’Alemanya, Bèlgica, Canadà, Di-
namarca, França, Itàlia, Països 
Baixos, Portugal i Regne Unit, i 
l’organització de missions comer-
cials que portaran al saló repre-
sentants institucionals i empresa-
rials de diversos països d’Europa, 
Àfrica i Llatinoamèrica.

Així, l’Associació Multisecto-
rial d’Empreses (AMEC Urbis) ha 
promogut la missió comercial 
International Mediterranean Ne-
tworking, integrada per repre-
sentants de 5 països d’aquesta 
àrea: França, Egipte, Marroc, Ro-
mania i Tuníssia. AMEC Urbis i Fi-
ra de Lleida van signar aquest any 
un acord de col·laboració desti-
nat a promocionar Municipàlia a 

l’estranger.
A més a més, i gràcies també 

a la signatura d’un conveni entre 
la Unión Iberoamericana de Mu-
nicipalistas (UIM) i Fira de Llei-

da, el saló acollirà la missió tèc-
nica internacional Latinoamerica 
Commercial & Working Meeting, 
formada per una trentena de re-

presentants polítics i tècnics de 8 
països llatinoamericans (Bolívia, 
Colòmbia, Equador, Guatemala, 
Mèxic, Perú, la República Domini-
cana i Xile).

La representació estrangera, 
en la que participaran alcaldes, 
regidors, alts directius, tècnics 
d’administracions públiques i 
experts en el  Marroc, Romania 
i Tunis, directors excutius,aón 
municipalista, es planteja com 
una gran plataforma d’intercanvi 
d’experiències i de debat sobre 
l’evolució dels municipis i sobre 
els nous reptes que afronten les 
ciutats i els pobles per tal d’assolir 
un model intel·ligent, eficaç i sos-
tenible de desenvolupament.

Municipàlia i Innocamping 
comptaran en aquesta edició 
amb 320 expositors nacionals i in-
ternacionals i amb una superfície 
bruta d’exposició de 23.600 m2.

ENERGIA I SOSTENIBILITAT

Els sectors representats a Mu-
nicipàlia i Innocamping seran els 
d’energia i sostenibilitat; enllu-
menat; equipaments esportius i 
de lleure; gestió de residus, ne-
teja i medi ambient; jardineria; 
tecnologies i comunicació (TIC); 
mobiliari urbà i parcs infantils; 
mobilitat i transports; prestació 
de serveis; parcs i jardins; tracta-
ment i distribució d’aigües, i xarxa 
viària i senyalització. 

Hi assistiran 
autoritats i 

prescriptors del 
Mediterrani 
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https://www.youtube.com/watch?v=KyVvyYMiouY
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