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SIGNATURA DE
CONVENIS AMB
LES ASSOCIACIONS
DE VEÏNS I AMB LES
CASES REGIONALS

Els convenis de col·laboració
beneficien 48 entitats de la ciutat.

En total, la Paeria destinarà aquest any
626.990,74 euros (590.468,74 euros a

avís
CONCURS FOTOGRÀFIC
GIRAMÓN

les associacions de veïns i 36.522 euros
a les cases regionals) per subvencionar
les activitats que realitzen un total de 48
entitats de la ciutat.
L’aportació de l’Ajuntament va adreçada
a col·laborar amb les activitats culturals,
esportives, les que es destinen a la gent
gran i les impulsades des de les vocalies
de la dona, que es porten a terme durant

l’any a la seu de les associacions de veïns
i cases regionals.
Les subvencions adreçades als col·lectius
veïnals es destinen a activitats culturals,
manteniment de biblioteques, adquisició
de llibres, desenvolupament d’activitats
esportives, gent gran, serveis socials,
vocalia de la dona i ús d’infraestructures
per organitzar activitats.

LLIURAMENT DE CREDENCIALS ALS
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL

El Centre Municipal d'Informació
tinent d’alcaldeel Premi
Juvenil ha6èconvocat
Josep Maria Llop
Fotogràfic Giramón
adreçat a joves
i Torné
d'entre 14 i 30 anys.
Aquest premi de fotografia té com a
temàtica els viatges i les activitats de
vacances en general. Les obres
participants optaran a diferents premis
consistents en viatges i diners en
metàl·lic.
El termini de presentació dels originals
finalitza el divendres, 24 de setembre.
Per rebre més informació al respecte
i el contingut de les bases, cal
contactar amb el Centre Municipal
d'Informació Juvenil.

i Centre Municipal d'Informació
Juvenil. Plaça dels Amics de Lleida,
s / n . 973 2 2 2 8 2 2 cmij@paeria.es

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat del tinent d’alcalde Lluís Pere Alonso,
va lliurar les credencials i les distincions als membres de l’Associació de Voluntaris
de Protecció Civil de Lleida. Les credencials van ser lliurades als nous voluntaris,
mentre que les distincions van correspondre als que han efectuat ja un curs de
formació. L’acte va tenir lloc al Saló de Sessions del Palau de la Paeria. Prèviament,
Ros i Alonso van passar revista a l’equip de voluntaris. Protecció Civil fa tasques
de vigilància i suport durant els actes multitudinaris o els esdeveniments especials.
LA PAERIA/setembre 2004

seguretat ciutadana

El tinent d’alcalde de Participació
Ciutadana i Promoció de la Dona,
Francesc Pané, va presidir aquest estiu
l’acte de signatura dels convenis de
col·laboració de l’any 2004 amb les
associacions de veïns i amb les cases
regionals de Lleida.

