
Un miler de professionals 
participarà al PorciFORUM 
El congrés del sector porcí es farà a la Llotja el 23 
i 24 de març amb especialistes d’àmbit mundial
La Llotja acollirà el 23 i 24 
de març la setena edició 
del PorciFORUM, el gran 
congrés del sector porcí, 
amb la previsió d’aplegar un 
miler d’assistents.

Lleida
XAVIER NADAL

El congrés, que organitza Agri-
-

pació d´especialistes tant estatals 
com internacionals. Destaca la 
presència de Silvia Leal, divulga-

-
cional en tendències de futur i 
tecnologia; el professor Guilher-

cria de la Universitat de Wiscon-
sin-Madison, i el professor Hiep 

respiratòries de la Universitat de 
Nebraska-Lincoln. 

FOTO: AgriNews / Edició del 2021 del gran congrés del sector porcí que es va celebrar el passat novembre 

-
Smart Farming, la 

la pesta porcina africana a Euro-

pa, la bioseguretat, la biologia sin-
-

tècnics i professionals dedicats a 
la producció. A més, els assistents 

-

porcina al showroom.

Increment 
salarial del 
4,5% a l’any 
2021 al sector 
del metall
La comissió negociadora del 
Conveni del metall de la pro-

-
grada per una representació 
dels sindicats CCOO i UGT i una 

-
presaris Metal·lúrgics de la Pro-
vincia de Lleida (FEMEL), es va 

-

de les taules salarials del Con-

-
larial acordada en el conveni. 

-

amb un 4,5 per cent correspo-
-

crement acordat entre sindi-

la negociació del nou conveni, 

treballadors i treballadores de 
les comarques de Lleida.

La Llotja de Lleida acull avui la 
celebració del vintè aniversari 

Construïm llegat, a càrrec de Xa-
vier Marcet, consultor interna-
cional en estratègia, innovació 

Un se-

gle amb vocació d’empresa, en la 

Mestre, Ferreteria Ramon Soler i 

-
sions es retrà un homenatge als 
quatre alcaldes de Lleida dels 

-

de Lleida, la Universitat de Llei-

Empresa Familiar de Lleida com-

Familiar, i als socis fundadors de 

-
-

nia, Granja Castelló, Transports 
Tarragona i Àrids Romà.

L’Associació Empresa Familiar 

celebra avui el seu vintè aniversari
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-
pora al seu fons la donació que 

El fons Nasarre és el llegat que ha 
-

rre Pena amb les imatges preses 
amb la seva càmera. Té un valor 
especial en tant que les fotogra-

-

-

Sanz Cabañes. La cap del Servei 

de la Paeria, Iolanda Enjuanes, va 
-

formar part del patrimoni històric 
de Lleida. Enjuanes va comentar 

a generacions posteriors de la 

digitalitzarà. També en farà difu-
sió perquè la ciutadania el pugui 

Donació de més de 5.000 
fotos del canvi urbanístic a 
Lleida dels anys 2002 al 2007
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