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Lleida, 4 de novembre de 2013

nota de premsa

La Diputació de Lleida acull la presentació de
la primera Fira de Teràpies & Productes Naturals de Benavent de Segrià

L

a Diputació de Lleida ha acollit aquest dilluns
la presentació de la primera Fira de Teràpies
& Productes Naturals BENEstar & Salut a
Benavent de Segrià (Segrià). L’acte de presentació
ha comptat amb la participació del diputat Antoni
Ponz; l’alcalde de Benavent de Segrià, Josep Maria
Palau, i el naturòpata i conferenciant, Albert Rami.
Es tracta de la primera edició d’aquest certamen que
se celebrarà els dies 9 i 10 de novembre de 2013 en
aquest municipi de la comarca del Segrià.
L’alcalde de Benavent de Segrià, Josep Maria Palau,
ha explicat que es tracta d’una iniciativa adreçada a
totes les persones interessades en la pràctica d’una
vida saludable, de benestar i d’equilibri.
La fira, d’entrada lliure, està dedicada a activitats i
jornades tècniques per fomentar la salut personal i
col·lectiva, així com el benestar físic i mental basat
en teràpies naturals.
El diputat Antoni Ponz ha indicat que des de la Diputació de Lleida es dóna suport a certàmens que es
caracteritzen per la seva especialització i diferenciació, com és el cas d’aquesta fira.
La fira comptarà amb diferents espais: la zona
d’expositors situada a la Plaça de l’Ajuntament i a
la Sala Polivalent (amb 25 expositors) i els tallers i

conferències, que s’organitzaran al Casal Cultural del
municipi.
El naturòpata Albert Rami serà un dels conferenciants que participarà a la fira. En la roda de premsa
ha destacat l’èxit de la iniciativa.
El certamen, organitzat per l’Ajuntament de Benavent
de Segrià i amb la col·laboració de la Diputació de
Lleida, serà una trobada de professionals i comerciants del sector de la salut i el benestar amb diferents
espais, com jornades tècniques, col·loquis, espais
d’oferiment de tractaments, productes d’alimentació,
agrobotigues, bellesa, artesania, entre d’altres.
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