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Pardinyes reflexiona sobre el futur del barri

• J ornada per marcar les línies d’actuació fins al 2015 per millorar la qualitat de vida
Els veïns, que representaven 23 entitats del barri, van
prendre part dels grups de
treball que van analitzar quina és la situació actual i quines són les línies d’actuació
que caldria seguir fins al
2015, tenint en compte les
persones, les famílies i els
col•lectius que hi conviuen.

El tinent d’alcalde Rafael Peris va assistir a la jornada, en la qual va participar una seixantena de veïns. © Paeria

Una seixantena de veïns
de Pardinyes van participar en l’XI Jornada de Reflexió per marcar les línies
d’actuació que millorin la
qualitat de vida del barri.
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Els veïns i les
entitats de la zona
posen molt d’èmfasi
en el foment de la
cohesió social

La Paeria • Ajuntament de Lleida

L’associació Orvepard va
organitzar la sessió amb el
lema “Aposta per la renovació de valors. Perspectives
de futur per al pròxim bienni a Pardinyes”.

Els participants van posar
molt d’èmfasi en el foment
de la cohesió social. Entre
les propostes, cal destacar
la creació de setanta horts
urbans i ecològics en un solar municipal situat a Prat de
la Riba. A la jornada hi van
participar el tinent d’alcalde
i regidor de Pardinyes, Rafael
Peris; la regidora Dolors Arderiu, i el delegat de Benestar Social de la Generalitat,
Joan Saura. •••
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Tardes de Ball al River Cafè fins al 25 d’abril

• E spai de lleure, adreçat a la gent gran, que permet també mantenir-se en forma
Punt de trobada per als
qui es diverteixen ballant
amb el so en directe de les
orquestres tradicionals
Fins al 25 d’abril tenen lloc tots els
dijous, a les 17.30 h, les sessions del
cicle Tardes de Ball al River Cafè, que
enguany arriba a la 21a edició amb
l’objectiu d’oferir un espai de lleure
que permet, a la vegada, mantenir-se
en forma. L’activitat, que és gratuïta,
ha esdevingut un punt de trobada
obligat per a tots els aficionats al ball,
especialment la gent gran, i compta
amb l’actuació en directe de les orquestres Frenesí, Glacé i Grup 43.
En l’última sessió, la del 25 d’abril,
es durà a terme, com és tradicional, el
concurs de ball, el premi del qual es
lliurarà durant el Ball de Festa Major
de la Gent Gran. En l’edició passada,
els guanyadors del concurs de ball

L’any passat les sessions de ball van enregistrar una mitjana de 200 assistents. © H. Sirvent

van ser la parella formada per Carmelo Eroles i Teresa Solé.
El paer en cap va destacat durant el
transcurs de la sessió de ball inaugural que, dins de les activitats per a la
gent gran a Lleida, les Tardes de Ball
s’han consolidat com una iniciativa de

gran èxit a la ciutat i, per això, “hem de
continuar dedicant esforços buscant
més alternatives per al ball de la nostra gent gran, ja que és una tasca social, cultural i lúdica molt important”.
L’any passat les sessions de ball van
enregistrar una mitjana d’assistència
d’unes 200 persones a cada sessió. •••

Sortides de senderisme per a la gent gran

• E xcursions perquè els participants puguin gaudir de la natura alhora que fan esport
s’han programat són Mirador de la
Pena per Poblet (26 d’abril), de Vallbona de les Monges al santuari del Tallat
(24 de maig) i la vall de Conangles, per
la boca sud del túnel de Vielha (28 de
juny).

El curs passat es van fer tres sortides amb una participació de més de 50 persones. © Paeria

L’Ajuntament de Lleida organitza
un nou cicle de sortides de senderisme per a aquest 2013 que estan dirigides al col•lectiu de gent gran de la
ciutat per tal que els participants puguin gaudir de la natura alhora que
fan esport. El programa, que compta
amb la col•laboració del Centre Excursionista de Lleida, inclou un seguit
d’excursions.

Visites al congost de Montrebei, el Mirador de la Pena,
el santuari del Tallat i la vall
de Conangles a la Val d’Aran
La primera activitat del cicle de sortides de senderisme es va fer el 22 de
març amb una excursió pel congost
de Mont-rebei. Les altres sortides que

Les inscripcions per a les excursions
s’han de fer a l’Àrea de Gent Gran
(Rambla de Ferran, núm. 13). En el
moment de la inscripció es facilitarà
a cada participant un full informatiu
amb la descripció de la sortida i el material que s’ha de dur.
El curs passat es van fer tres sortides
en el marc d’aquest cicle, amb una
participació de més de cinquanta persones. Des de la Regidoria de Participació Ciutadana, Gent Gran i Voluntariat Sènior, conjuntament amb altres
regidories de la Paeria, es promou
l’activitat física, ja que és important
per mantenir un bon estat de salut,
tant física com mental. •••
Ajuntament de Lleida • La Paeria
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