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Ryanair no signa a
Reus perquè no
tindrà subvenció si
Europa la considera
il·legal

Una imatge de la fira de mostres de l’any passat. Aquest any hi participen 511 expositors, disset més que la darrera edició. / MIQUEL RUIZ.

La fira de mostres aposta per un espai
adreçat als discapacitats i per l’ecologia
Se celebra del 25 d’octubre al 2 de novembre, amb la presència de 511 expositors
MÒNICA CABRUJA / Girona

J La 42 Fira Industrial, Agrícola i Comercial,
que se celebra del 25 d’octubre al 2 de novembre, ha fet una aposta clara per la vessant
més social i ha incorporat com a principals
Fira de Girona habilitarà al pavelló número tres
prop de mil metres quadrats adreçats íntegrament a les persones amb
discapacitats, coincidint
amb l’any europeu dedicat
a aquest col·lectiu. Hi haurà una parcel·la per a les
empreses de productes i
serveis, una altra per a exhibicions esportives i un
espai on associacions i institucions informaran i assessoraran. Quinze centres especials de treball
(CET) de les comarques
gironines s’han agrupat
per ser presents a la fira
i es donaran a conèixer
com a empreses. Aquestes
empreses donen feina a
prop d’un miler de treballadors amb discapacitats
i durant la fira cada entitat
serà protagonista durant
un dia. Els centres especials de treball que formen
part de l’estand són: AISL;
Montseny Guilleries; Tramuntana-Consell Comarcal del Baix Empordà;
COIET; les fundacions
Mas Casadevall, MAP,

novetats un espai específic per a les empreses
i entitats que treballen en el món dels discapacitats, un mercat de productes ecològics
i unes jornades de medicina natural. A la
fira hi haurà 511 expositors, que seran un

aparador ampli del sector productiu de les
comarques gironines. Fira de Girona s’ha marcat com a objectiu repetir la xifra dels 200.000
visitants que van passar l’any passat per la
fira de mostres.

Quatre espais per als expositors
tindrà més representaJ Els expositors es repartiran en quatre esció, amb un 16,8% dels
pais. Al Palau de Fires
expositors, seguit de
s’hi trobaran empreses
l’industrial, amb un total
d’alimentació i gastrodel 12,7%, i el de serveis,
nomia, hostaleria, oci,
amb un 10,37%. A banserveis, immobiliària,
da dels tres amb més retecnologia i sistemes,
presentació, gairebé
institucions, salut i el
tots els sectors hi estan
Naturmercat. Al pavelló
representats.
1 hi haurà mobiliari i
El lema que s’ha escomplements, construccollit és La de tots, ja
ció, accessoris per a la
que amb l’edició d’allar i afins; al pavelló 2,
quest any es pretén que
automeeting; el 3 és el
la fira de mostres sigui
dedicat a l’any europeu
«l’aparador més gran de
de les persones amb disproductes i serveis de
capacitat, i al recinte exCatalunya», segons va
terior hi haurà les em- Una imatge del cartell d’a- destacar ahir la direcpreses del sector indus- quest any.
tora de Fira de Girona,
trial, agrícola i ramader.
Anna Albar, durant l’acEl sector de la construcció, tal com te de presentació que es va fer a
ha passat en altres edicions, és el que Girona.
Ramon Noguera, ALTEM, ASTRES, DRISSA, El Vilar i Els Joncs;
Mifas; RAFT3, i TIRGI.
La directora de Fira de
Girona, Anna Albar, va in-

dicar que l’objectiu és que
aquesta iniciativa tingui
continuïtat en pròximes
edicions. El president de
Fira de Girona, Antoni
Hostench, va destacar la
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importància que té aquest
projecte, que ha nascut del
món associatiu i la fira li
ha donat suport. La vicepresidenta del comitè executiu de la fira, Pia Bosch,

afirma que «el sector està
molt viu».
Altres novetats són el
Naturmercat, en què participaran divuit empreses
que treballen amb productes naturals i ecològics. Hi
haurà roba ecològica, minerals, cosmètica, esport i
salut. També s’han organitzat diverses jornades
tècniques, tant del món de
les discapacitats com de
medicina natural, a més de
les habituals sobre agricultura i altres actes tradicionals.
La fira de mostres tindrà
511 expositors, una xifra
que suposa un increment
d’empreses participants
respecte de l’any passat,
que van ser 494. La fira
s’inaugurarà el 25 d’octubre a les dotze del migdia
i l’horari d’obertura de la
resta de dies serà de deu
del matí a vuit de la tarda.
El preu és el mateix que
l’any passat, de 4,20 euros
tot el dia, excepte els dies
del visitant, que són el 27
i el 30 d’octubre, amb un
preu de 2,10 euros.

J Tarragona. Ryanair no
ha signat l’acord que
s’havia anunciat que
s’oficialitzaria ahir per
començar els vols a l’aeroport de Reus. La signatura s’hauria frustrat
per una clàusula introduïda a darrera hora
per l’administració que
deixa sense efecte els
ajuts econòmics si la
Comissió Europea els
considera il·legals. Els
directius de l’aerolínia
decidien no signar l’acord, en presència dels
presidents de la Cambra de Tarragona, Joan
Miquel Nadal, i del
Consorci del Camp, Xavier Artal, però, en canvi, presentaven ahir els
dos vols diaris a Londres tal com s’havia previst. La CE investiga si
els ajuts públics que
Ryanair ha rebut per
operar a l’aeroport belga de Brussel·les Charleroi són legals. Segons
el director general de
Ryanair, Michael
O’Leary, l’acord no es
va signar perquè la companyia havia rebut el
conveni al matí i el volia
revisar. Però sembla
que la raó és una clàusula introduïda per les
administracions a darrera hora en què el milió d’euros de subvenció
a la firma es condicionaven a la decisió que
ha de prendre les pròximes setmanes la Comissió Europea. L’executiu
europeu veu indicis
d’obstaculització a la
lliure competència pels
diners que Ryanair va
rebre per operar a l’aeroport de Charleroi. / X.M.

Primeres
eleccions
sindicals al
GEiEG-Sant Ponç
J Girona. El complex esportiu GEiEG-Sant
Ponç va portar a terme
dimecres les primeres
eleccions sindicals, en
les quals els treballadors de l’entitat van escollir els seus representants al comitè d’empresa. El resultat ha estat de quatre representants de CCOO i un de
la CGT, segons s’informa en una nota feta pública per l’entitat. / M.C.

