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FIRAUTO - XXVII Fira del vehicle de
segona mà
20 i 21 d'octubre

La ciutat de Balaguer acollirà una nova edició de Firauto, la Fira del vehicle de segona mà i complements, els propers dies 20 i
21 d’octubre, al pavelló Inpacsa de la ciutat.

L’horari de la fira serà tant dissabte com diumenge de 10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00h.
Una Fira pionera a les terres de Lleida on uns 20 expositors presentaran vehicles, tots ells supervisats i revisats, amb un gran
ventall d’opcions, des de les més econòmiques, que podreu trobar al Mercat de la Ganga, fins a les més sofisticades, per a
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públics més exigents i/o amants del motor.
També hi haurà representats altres sectors, com són els remolcs i la maquinària industrial, el complements per als automòbils,
l’àudio i també la retolació de vehicles.
La Fira s’inaugurarà oficialment el dissabte a les 11 del matí i presidirà l’acte, el Sr Ramon Alturo, director dels SSTT del
departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a Lleida.
Serà un any on hi haurà una gran varietat per escollir ja que el pavelló estarà ple de gom a gom a l’igual que l’esplanada
exterior de davant del mateix.
El parc de vehicles d’ocasió és cada cop més ampli ja que també es poden trobar vehicles de gerència i amb molts pocs
quilòmetres, fet que li dóna a la mateixa fira un nou valor afegit. La Q de qualitat també hi és present.
Al lateral del pavelló hi haurà el Mercat de la Ganga on els mateixos expositors poden exposar vehicles més econòmics, de fet
no poden superar els 6.000 €, deixant els de més valor per a la seva exposició personal.
El fet que el visitant pugui veure més de 220 vehicles en una sola exposició facilita la compra i dona més opció a elegir entre
totes els productes presentats, ja que a diferència del vehicle nou que es pot comprar fàcilment per internet o altres canals, el
vehicle d’ocasió és propi, aquell que es presenta amb les característiques concretes i particulars i difícilment se’n troba un
altre igual.
Els concessionaris esperen aquestes fires que, de fet, són més pràctiques que vistoses precisament perquè poden exposar els
seus producte exclusius i facilitar la compra al visitant ja que no s’ha de desplaçar de concessionari en concessionari.
Dins el marc de la Fira hi tindrà lloc activitats paral·leles per tal d’atraure a diferents sectors de públic i distreure els més petits
mentre els pares poden visitar més tranquils la Fira.
Per als petits, s’instal·larà al darrera del pavelló un circuit inflable de 10 m x 15 m de karts amb pedals on cada hora hi podrà
pujar 40 nens d’edats compreses entre 6 i 13 anys de forma totalment gratuïta. I romandrà obert en el mateix horari de la Fira.
També, com ja és tradicional en aquesta Fira i gràcies a la col·laboració del Club Slot Balaguer, s’instal·larà un circuit gegant d
’slot (vehicles teledirigits) perquè tots els nens i nenes que ho desitgin puguin jugar-hi, organitzat pel Club Slot Balaguer, al
vestíbul del pavelló.
Una altra novetat serà la instal·lació d’una exposició sota el títol “Sortim” produïda per la Generalitat de Catalunya, adreçada
als joves que es treuen el carnet de conduir i surten de festa. L’exposició és una eina per tal de conscienciar-los del perill
d’agafar un vehicle si s’ha begut o s’ha pres alguna substància.
També el departament de Trànsit ha facilitat material divulgatiu de conscienciació que es podrà trobar al mateix punt
d’informació de la Fira.
Més informació
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