Participació Ciutadana • Juny - Juliol de 2013

Èxit de participació a les activitats de gent gran
•H
 an aplegat 12.957 persones, amb accions fisicoesportives, de formació i d’informàtica
Els Camps Elisis van
acollir la cloenda del programa d’activitats per a la
gent gran, que organitza
l’Ajuntament de Lleida. Un
total de 12.957 persones
han participat enguany a
l’ampli ventall d’activitats,
de les quals 1.748 han pres

part en accions fisicoesportives; 881, de formació; 330,
en cursos d’informàtica, i
171, en els tallers de memòria.
La jornada lúdica i festiva de celebració va posar
la cloenda a les activitats

La jornada lúdica i
festiva dels Camps
Elisis va servir per
lliurar els diplomes a
tots els participants
adreçades a la gent gran
que s’han fet durant l’any.
La diada va començar amb
activitats físiques diverses,
tallers de marcs de fotos i
polseres, i jocs d’habilitats.
També es van posar a disposició dels assistents diversos ordinadors amb connexió a Internet.

Les manualitats, una de les activitats per a la gent gran. © P. Ciutadana
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La Paeria • Ajuntament de Lleida

L’acte central va ser el
dinar de germanor, que va
presidir l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, i que va comptar

amb la presència del president de la Coordinadora
de Jubilats, Josep Pueyo,
de diversos regidors de la
corporació municipal, dels
socis de les llars i dels participants en els cursos. El
paer en cap va remarcar
la vitalitat de la gent gran
de la ciutat, que participa
intensament en l’àmplia
varietat d’activitats que es
programen durant tot l’any,
i els va agrair tot el que fan
per Lleida.
L’acte va finalitzar amb
el lliurament dels diplomes
als assistents a les diferents
activitats incloses dins del
programa per a la gent
gran de Lleida i amb una
sessió de ball a càrrec de
l’Orquestra Glacé. •••

