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FIRES EL SALO SE CELEBRARA DEL 7 AL 9 DE NOVEMBRE 

Tres modiste s lleidatans , 
present s a Fira Nuvi s 
Rami Novell&David Farré, Elisa Puyal i Estanislao, que 
torna a Lleida cinc anys després de l'última desfilada 

| LLEIDA | La passarel-la de Fira de 
Nuvis tindrá un intens taranná 
lleidatá. El saló, que se celebra
rá entre el 7 i el 9 de novem-
bre, acollirá una desfilada en 
qué participaran els dissenya-
dors lleidatans Estanislao, Ra
mi Novell&David Farré i Elisa 
Puyal. El primer, que torna a 
desfilar a la capital de Ponent 
després de cinc anys, hi presen
tará la seua última collecció de 
festes i núvies per al 2009 sota 
el títol Esplendor Geométrica. 
"La collecció está inspirada en 
les línies d'alta costura deis 
anys 40 i 50, encara que els 
talls son mes geométrica per 
donar-hi un toe mes actual", va 
explicar ahir a aquest diari Es
tanislao. Al seu costat presenta
ran les seues propostes per a 
núvies i convidats, el próxim 
dissabte 8 de novembre a la 
passarel-la del saló, el matrimo-
ni lleidatá format per Rami No
vell i David Farré i la dissenya-
dora nascuda a El Grado (Os
ea), pero amb el taller a Alpi -
cat.Aquesta será una de les 
moltes atraccions del saló De 
Nuvis, que aquest any celebra 
el seu desé aniversari. Per a 
una data tan assenyalada, Fira 
de Lleida ha organitzat una ex
posició amb les millors fotos de 
la primera década d'aquesta fi
ra, que en aquesta ocasió con
gregará una vintena de sectors 
i mes d'un centenar d'exposi-
tors relacionáis amb els casa
menta. 

ELS DETALLS DEL SALÓ 

Un deis dissenys de la nova collecció d'Estanislao. 

La historia , en Una expOSiciÓ . Els visitants d'aquest a edició de 
Fira Nuvis podran fer un cop d'ull al passat grácies a una exposició 
que recollirá les millors imatges deis deu anys de vida d'aquest saló. 

Un pastí s per celebra r una década . El Gremi de Pastisser s de 
Lleida hi participará elaborant un pastís commemoratiu i que es ta
llará el dia de la inauguració de la Fira. 


