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Fires a La Farga. El recinte firal acull entre l’abril i el maig salons dedicats a joies de fantasia, motor i tercera edat

Bijuteria, vehicles i serveis per a gent gran
Saló internacional de
bijuteria Eurobijoux;
la fira d’automòbils
d’ocasió Low Cost
Motor, i FiraGran,
sobre envelliment actiu

cedida per eurofashion

La primavera és sinònim de tempo
rada alta al recinte firal La Farga. No
més cal mirar el calendari d’activitats
d’abril i de maig, quan l’equipament
acollirà, a més dels concerts més
multitudinaris de les Festes de L’H
(veure pàgines centrals), tres desta
cades fires comercials.
La primera, el 13, 14 i 15 d’abril
serà la mostra Eurobijoux, adreça
da exclusivament a professionals
–comercials, fabricants i dissenya
dors– del sector de la bijuteria i
complements i accessoris de mo
da. La fira compta amb una dilata
da trajectòria a les Illes Balears,
on va obrir portes per primer cop
el 1972. A l’inici es feia una edició
anual coincidint amb la presentació
de les tendències primavera-estiu,
però des dels 90 se n’organitza
va una altra per presentar les col·
leccions tardor-hivern. A l’actualitat
l’organitza l’Associació Eurofashion
Bijoux, que aplega fabricants espa
nyols, italians, alemanys i grecs.

1957, és una entitat sense ànim de
lucre que representa els conces
sionaris, els serveis oficials i els ve
nedors de vehicles de la província
de Barcelona.
Les ofertes que s’hi exposaran
es podran consultar prèviament a
través de la web www.gremimotor.
com i es podran provar al mateix
Centre d’Activitats La Farga.

Imatges de les edicions 2011 d’Eurobijoux, a Palma de Mallorca (esquerra), i de FiraGran, a La Farga (dreta)

Segons l’organització, preveuen
uns 70 expositors amb productes
de bijuteria per a dona, home i nen,
complements del cabell, bosses de
mà, mocadors de coll i un important
gruix d’estands dedicats a compo
nents i fornitures, com ara cadenes,
tanques, embolcalls i caixes, entre
d’altres. S’esperen visitants de més
de 30 països.

Eurobijoux (13-15
abril); Low Cost
Motor (23 abril-1
maig), i FiraGran
(10-13 maig)

Seguidament, del 26 d’abril a l’1
de maig, els concessionaris d’automoció de la ciutat i el Gremi del Motor organitzaran la fira d’automòbils
d’ocasió Low Cost. En un espai d’exposició de 6.000 metres quadrats
es mostraran més de 500 vehicles a
preus excepcionals i amb la garantia
que atorguen els establiments agre
miats. El Gremi del Motor, fundat el

Per un envelliment actiu
Per últim, coincidint amb l’any euro
peu de l’envelliment actiu, FiraGran
celebra la catorzena edició, del 10
al 13 de maig, amb més novetats
que mai. Hi participaran més de 70
expositors entre institucions, enti
tats i empreses i s’organitzaran al
voltant de 450 activitats distribuïdes
en vuit espais. L’accés serà gratuït
per a tothom i l’organització espera
aplegar 100.000 visitants.
El programa inclou: exposicions
com El Barça de les cinc copes o
Catalunya en miniatura; cinefòrum
sobre el film Arrugas; jornades pro
fessionals de serveis d’atenció a la
gent gran; festival de corals amb
l’actuació de Mata de Joncs; cami
nades, concurs de pintura ràpida,
diada esportiva, tallers i conferèn
cies, entre d’altres activitats. y
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