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drets civils, cooperació i immigració

Més de 27.000 euros
per a tres projectes de
codesenvolupament

esports

L’Ajuntament de Lleida subvencionarà
amb 27.714 euros tres projectes de codesenvolupament, fruit del treball conjunt
entre col·lectius de persones immigrades
i ONGD. Després del treball intens dut
a terme pels grups de treball durant 3
anys s'han concretat els diferents projectes. El primer és la creació d’una granja
de vaques Ndama (autòctona senegalesa) i el cultiu d’alfals per a l’alimentació

dels caps de bestiar i la dinamització de
la comunitat rural a Kolda (Senegal del
sud). El segon projecte es titula “MaajeNdendi Segre-Senegal. Lloc de trobada
de dos rius Segre-Senegal”. Es tracta de
la creació d'una cooperativa a Podor
(Senegal del nord). El tercer projecte,
Bantaba Centre Social, consisteix en la
creació d’un centre multifuncional a la
regió de Badibu (Gàmbia).

Balàfia, el cinquè
camp de futbol de
gespa de la ciutat
Un torneig triangular entre la
UE Lleida, la UD Balàfia i el
CF Benavent ha servit per
inaugurar de manera oficial
el camp de gespa artificial de
Balàfia

Pròximament s’inaugurarà el
camp de futbol municipal de
Gardeny i s’estan duent a terme les obres al terreny de joc
de l’Atlètic Segre, al barri de
Cappont.

Les primeres autoritats de la
ciutat, encapçalades per
l'alcalde Àngel Ros, han presidit l’obertura del camp, amb
el qual la ciutat de Lleida disposa ja de cinc equipaments
d'aquesta superfície novedosa: Bordeta, l’AEM, els Magraners i Pardinyes, a més
de Balàfia.

La Paeria ha invertit un total
de 621.269,98 euros en les
obres del camp municipal de
Balàfia.

Les autoritats municipals van presidir l’obertura del camp.

A banda de la instal·lació de
la gespa, s'han col·locat noves lluminàries i equipaments
com ara un joc de porteries
fixes per a futbol 11, dos jocs

de porteries per a futbol 7
retràctils sobre suports metàl·lics, un joc de 4 banderins
de còrner abatibles, pals metàl·lics de 7 metres d'alçada
per a protecció de fons amb
xarxa de niló, banquetes per
a jugadors suplents de 8 places, marcador de futbol bàsic

30 i seients de grada per a
públic.
La Brigada de l’Institut Municipal d’Acció Esportiva (IMAE)
ha participat en els treballs
de la instal·lació de la gespa
artificial del camp municipal
de Balàfia.

