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La ciutat acull
quatre fires
durant el mes de
novembre
ELEGÀNCIA ALS SALONS LLEIDANTIC-LLEIDA RETRO I DE NUVIS. © J. GÓMEZ

Després dels grans salons professionals celebrats a Lleida a
inicis de tardor (Municipàlia i Sant
Miquel), la ciutat acull al novembre
quatre fires de gran atractiu per
al públic. Entre els dies 4 i 6 tindrà
lloc De Nuvis (Saló de Serveis i
Equipaments per a Celebracions),
certamen que serà el marc de

desfilades, activitats i fins i tot
d’un sorteig de 1.500 euros per a
les parelles que visitin la fira.
Lleidantic (Saló d’Antiquaris i Brocanters de Lleida) i Lleida Retro
(Fira d’Automòbils Clàssics) obriran les portes del 18 al 20 de novembre amb una atractiva mostra

d’antiguitats i cotxes d’època, i
amb la I Trobada del Disc de Colleccionista. Finalment, els dies 26
i 27 es desenvoluparà la Fira
d’Alimentació i Salut, saló dedicat
al consum ètic i ecològic amb una
gran varietat de productes artesanals que acollirà conferències,
tallers infantils i tastos .

PARTICIPACIóCIUTADANA

Els centres cívics oferiran
368 activitats

LA CIUTAT DISPOSA DE 12 CENTRES CÍVICS I 15 LOCALS SOCIALS. © PAERIA.

Els centres cívics de la ciutat
de Lleida gairebé han duplicat
la seva oferta per al curs 20112012 amb la proposta de 368
activitats, que es poden trobar
a la “Guia d’Activitats dels Centres Cívics de l'Ajuntament”, que
enguany es distribueix virtualment, en format en línia, i que,
a més, s’ha penjat en pòsters
als diferents equipaments municipals per informar els usuaris
del programa. Aquesta guia, que

es pot consultar al web
www.participacio.paeria.cat, recull les activitats que s’ofereixen
als 12 centres cívics i 15 locals
socials, que s’han organitzat
amb la col·laboració de 68 entitats de la ciutat. Les activitats
amb un increment més notable
han estat les vinculades a les
àrees culturals i artístiques, i
també les físiques i esportives.
Les socials i formatives són les
que més volum d’actes mouen.

