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Fira de Mollerussa ajorna la fira
Autotardor al novembre
El certamen, dedicat al sector d'ocasió de l'Automòbil i de la Maquinària agrícola i
industrial, se celebrarà del 20 al 22 de novembre

Imatge d'arxiu de la fira Autotardor de Mollerusa | Fira de Mollerussa

Fira de Mollerussa ha decidit ajornar la 26a edició de la fira Autotardor, dedicada al sector d'ocasió
de l'automòbil i la maquinària agrícola i industrial, al cap de setmana del 20 al 22 de novembre
davant la publicació avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de la suspensió de les fires
comercials dins les mesures de restricció per aturar l'increment de casos de Covid-19 a Catalunya
i que regiran els propers quinze dies.
La mesura, que afecta la data de celebració d'aquest certamen, previst per al pròxim cap de
setmana del 23 al 25 d'octubre, ha portat l'ens firal a treballar de manera immediata en
consensuar amb els expositors la situació i actuacions possibles, confirmant una gran majoria
d'aquests el seu interès per participar i desenvolupar el certamen de forma presencial si així és
possible, segons ha explicat el director de Fira de Mollerussa, Xavier Roure.
Amb una aposta clara per reprendre l'activitat firal, Fira de Mollerussa, va celebrar el passat mes
de setembre el 25è saló d'Expoclàssic i el 19è Concurs de Pintura Ràpida, assolint tots dos un
positiu balanç i recuperant així el seu calendari per a aquesta tardor, el qual tenia com a propera
cita la fira d'Autotardor.
Des de l'ens firal, Roure reivindica el paper de les fires en la reactivació econòmica com a
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plataformes de promoció i de negoci, si bé també defensa la seva celebració de forma segura,
seguint tots els protocols sanitaris i de seguretat com ja es va fer als certàmens celebrats al
setembre. En aquesta línia, el director ha afegit que, un cop parlat amb els expositors i amb la
seva aprovació, ?hem decidit no suspendre el certamen sinó ajornar-lo i fer-lo sempre que la situació
ho permeti?.

https://www.naciodigital.cat/lleida/noticia/40502/fira-mollerussa-ajorna-fira-autotardor-al-novembre
Pagina 2 de 2

