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Premi a 27 empreses solidàries de Lleida
• Per donar suport a associacions d’acció social, de cooperació i de desenvolupament
La Paeria va distingir per
primera vegada com a Empresa Solidària 27 firmes i
entitats lleidatanes com a
agraïment per la tasca que
han dut a terme donant
suport a associacions del
tercer sector d’acció social,
de cooperació i de desenvolupament de la ciutat.
Els mateixos col•lectius
d’ajuda social han estat els
encarregats de designar les
empreses que van rebre el
reconeixement.
El paer en cap va lloar el
treball que les Empreses
Solidàries 2013 han fet “en
un any molt difícil per a les
famílies” perquè “han permès mantenir les activitats
que les entitats solidàries
de Lleida han posat a disposició dels col•lectius vulne-

rables al llarg del 2012”. Per
a l’alcalde de Lleida, “aquesta iniciativa demostra, una
vegada més, el caràcter
humanitari de la ciutadania
i del seu teixit empresarial,
que està responent de manera responsable a la crisi”.
Així mateix, el paer en cap
va destacar la importància d’establir relacions de
col•laboració entre organitzacions d’ajuda social i
altres agents de la societat
(Ajuntament, entitats i sector empresarial).
Les Empreses Solidàries
han estat ACTEL, Administració de Loteries núm.
1 de Lleida; ALICSA Fruits
Secs; B. Biosca; Buró Lleida
SL; Cafeteria Pinyana SL;
Carrefour Lleida; Consum
Cooperativa; Cooperativa
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Agropecuària de Soses; Decathlon; Fundació Privada
Ferreruela Sanfeliu; Ferreteria Albert Soler SA; Gestió
Natural Òptics; Granier Pans
Artesans; Grup Mahou San
Miguel; Grup Sada Catalunya; Joieria Ayala; la Caixa,

delegació general de Lleida; MJ Gruas Constructora;
Moon, N-Ice Skating SLU;
Orfeó Lleidatà; Perfumeria
Internacional SL; SEMIC;
SUPSA Supermercats Pujol
SL; Transports A.T. Trota SA,
i Ultra Lleida. •••

• Programa perquè els lleidatans coneguin i entenguin com serà la ciutat del futur
L’Ajuntament de Lleida,
per mitjà de la Regidoria de
Medi Ambient i Horta, estrena
aquesta primavera un programa innovador de divulgació
científica adreçat als ciutadans
i destinat que aquests darrers
coneguin i entenguin com serà
la ciutat del futur.
El projecte anomenat “Ciutat del futur. Ciència o ficció?”,
que es desenvoluparà fins al
15 de juny, té l’objectiu de posar al dia els participants sobre
els darrers avenços científics i
tecnològics i vol mostrar com
s’integren en l’entorn urbà i fan
canviar la ciutat.
El programa, que es desenvoluparà el mes d’abril, inclou
les conferències “L’alimentació,
salut i innovació alimentària”

(dia 10, a les 19.00 h, a la sala
Víctor Siurana de la UdL) i “Un
futur sense dèficit energètic.
Buscant solucions a la crisi actual” (dia 24, a les 19.00 h, al
CaixaFòrum).
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Divulgació científica per als ciutadans

Cicle de cinema
Dins del cicle de cinema es
podran visionar els films “Solars taxi? Sí, puc: com viatjar
de manera il•limitada sense
un litre de gasoil” (Alemanya)
(dia 4); “Terra d’oportunitats:
l’Olivera” (Espanya) (dijous, 11),
i “La mesura de l’home” (Estònia) (dia 18).
Els documentals es poden
veure gratuïtament en versió
original subtitulada a l’Espai
Funàtic, a partir de les 19.00
h. El programa inclou un taller
d’estalvi energètic (dia 13). •••

El programa tindrà lloc del 6 de març al 15 de juny. © M. A.
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