Fira de Lleida

La Fira de Sant Miquel i Eurofruit, una manifestació agrària de referència a
Espanya i al sud d’Europa, acollirà una gran mostra amb més de 300 expositors directes, repartits en una àrea bruta d’exposició de 64.000 m2, complementada amb un ampli programa d’ activitats paral·leles. Inclourà més de 50
propostes entre jornades tècniques, reunions professionals, presentacions,
demostracions i altres activitats.

webnews ...
Fira de Lleida obre el Premi del
Llibre Agrari als articles tècnics
Com a gran novetat, enguany per primera vegada
s’atorgarà un guardó al millor Article Tècnic Agrari i s’ha incorporat l’economia agroalimentària
com a nova temàtica.
Fira de Lleida ha convocat el 45è Premi del Llibre
Agrari, organitzat en el marc de la 62a edició de la
Fira Agrària de Sant Miquel i la 31a edició del saló
Eurofruit. Els guardons tenen una dotació econòmica
global de 6.000 euros i incorporen l’economia agroalimentària com a nova temàtica
Ambdues convocatòries —per a llibres i articles
tècnics— tenen com objectiu principal distingir les
obres o articles publicats recentment en format imprès o digital que suposen una aportació remarcable
dins el sector agroalimentari o l’àmbit rural i estimular
la creació de nous treballs de caràcter científic, tècnic
o divulgatiu que permetin incrementar la literatura
destinada als sectors esmentats.
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Lleida, marc de debat sobre els
reptes i les adaptacions de l’agricultura al canvi global
L’IRTA exposarà en el marc de la Fira Agrària de
Sant Miquel-Eurofruit les seves estratègies per
contribuir al desenvolupament sostenible del
sector agrari
La Fira Agrària de Sant Miquel i Eurofruit, que tindran lloc del 29 de setembre al 2 d’octubre de 2016,
acolliran la jornada “Reptes i adaptacions de l’agricultura al canvi global”, que impartiran un grup
d’experts coordinats des de l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
Durant la sessió s’analitzaran els factors determinants al segle XXI per a l’avenç socioeconòmic del
sector agropecuari, els quals, en qualsevol model
de societat existent, són alimentar la població, disposar d’energies renovables, salvaguardar el medi
ambient i suprimir la desigualtat. Tots ells estan determinats per l’ús racional i eficient del sòl, de l’aigua, de l’energia, de la biodiversitat, etc. I en tots
ells l’agricultura té un paper fonamental, ja que
aquesta es basa en l’aprofitament de la producció
primària del planeta en benefici de la nostra espècie.
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