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R. BANYERES
❘ LLEIDA ❘ La 14a edició de la fira
DeNuvis va tancar ahir les por-
tes després de rebre uns 20.000
visitants, un nombre similar a
l’any passat, segons xifres de l’or-
ganització.Així ho van confir-
mar l’alcalde, Àngel Ros, i l’en-
cara director de Fira de Lleida,
Oriol Oró.

Així mateix, entre la majoria
dels 95 expositors de 18 sectors
diferents, es valorava satisfactò-
riament l’assistència i el nombre
de contactes establerts durant
aquests dies. Ros també va des-
tacar la reincorporació del sec-

tor immobiliari,“que ha efectu-
at molts contactes”.Tot i que en-
cara era aviat per pensar en no-
vetats de cara a la pròxima edi-

ció,Oró sí que va assenyalar que
aquest any s’havien modernit-
zat la imatge i algunes activitats,
com ara la passarel·la. Precisa-
ment, una de les activitats de
més èxit va ser el programa de
passarel·la, que va incloure sis
desfilades.Així mateix, va afir-
mar que el resultat de la fira fe-
ia preveure que el sector immo-
biliari continuarà a la fira els prò-
xims anys.

D’altra banda, Ros va asse-
nyalar que Oró compaginarà du-
rant uns mesos el càrrec de di-
rector de Fira de Lleida i el de
conseller delegat de l’ens únic

DeNuvis tanca portes després
de rebre uns 20.000 visitants
Satisfacció entre els expositors pels contactes portats a terme a la fira
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Montserrat
Caballé, operada
de la fractura
d’húmer
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❘BARCELONA ❘ La soprano Mont-
serrat Caballé va ser intervin-
guda dissabte quirúrgicament
al centre mèdic Teknon de
Barcelona de la fractura d’hú-
mer dret que es va produir fa
tres setmanes a Rússia.

La cantant catalana, de 79
anys, es troba ingressada a la
planta d’hospitalització
d’aquest centre sanitari i evo-
luciona favorablement des-
prés de l’operació, segons va
informar la clínica en un co-
municat.

Al text, la clínicaTeknon
va assenyalar que, en el curs
de la intervenció, se li havia
practicat “una estabilització
de la fractura a través d’una
osteosíntesi per cirurgia mí-
nimament invasiva”.

Un teatre ven
pastanagues en
lloc d’entrades
per evitar l’IVA
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❘BARCELONA ❘ ElTeatre Bescanó,
a la localitat de Girona del
mateix nom, ven pastanagues
en lloc d’entrades per burlar
l’increment de l’IVA.L’impost
per a verdura i hortalisses és
del 4% i per als espectacles
teatrals, del 21%. D’aquesta
manera, els espectadors pa-
guen a taquilla 15 euros per
una pastanaga i reben una en-
trada de regal. El públic té
l’opció de comprar la pasta-
naga de manera anticipada
per Internet i la rep en el mo-
ment d’entrar al teatre, segons
la seua pàginaweb.Els guanys
que puguin obtindre per
aquesta reducció de l’IVA ani-
ran destinats a la companyia
en escena.

El certamen va comptar amb una notable assistència de públic durant tota la jornada.

MAGDALENA ALTISENT
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20.000
PERSONES

Són les que van visitar la 14a edi-
ció de la fira DeNuvis, que es va
celebrar el cap de setmana. Lanotícia,

a LleidaTV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

de promoció econòmica Globa-
Lleida. L’alcalde va recordar que
els patrons de Fira estudien ara
com cobrir la vacant que deixa-
rà Oró. “Estan obertes totes les
possibilitats, des de buscar un
nou director fins a integrar el pa-
tronat de la Fira dins de Globa-
Lleida”, va afirmar.


