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Consultar l’oferta cultural de Lleida al mòbil

• L ’app Cultura Lleida permet tenir informació al moment de tots els esdeveniments

la informació d’un esdeveniment per
mitjà de les xarxes socials (Facebook,
Twitter, etc.). L’usuari pot consultar els
esdeveniments de cada equipament
i de les categories establertes (arts
escèniques, arts visuals, audiovisuals,
festes i cultura popular, literatura, música i patrimoni industrial).
A més, mitjançant un mapa es pot
consultar la situació de tots els actes programats i els equipaments on
es duen a terme, amb la qual cosa
l’usuari rep indicacions de com arribar
als llocs.

Presentació de la nova aplicació Cultura Lleida per a mòbils al Cafè del Teatre. © Cultura

Medi Ambient

La Paeria, per mitjà de la Regidoria de Cultura, ha posat en marxa
l’app Cultura Lleida, un nou servei
d’informació que permet un accés àgil
i ràpid a l’oferta cultural de la ciutat

des de qualsevol smartphone i tablet.
L’aplicació permet consultar per mòbil l’oferta cultural programada (títol
de l’activitat, data, hora, situació, sinopsi de l’espectacle, etc.) i compartir

També és possible marcar els actes
com a favorits i inscriure’s directament
als tallers o a les activitats concretes programades pels equipaments
o les institucions culturals de Lleida.
L’aplicació també permet rebre avisos
al mòbil dels possibles canvis de darrera hora que es puguin produir. •••

Adequació del Viver d’Agricultors de Rufea,
que donarà feina a una vintena de persones
• L’acció s’emmarca dins del Pla local d’ocupació, formació i emprenedoria
instal·lació de la xarxa de
reg i la delimitació de les
finques, que compartiran la
bassa de reg i la bomba que
actualment ja funciona per
als 54 horts familiars.

Les parcel·les compartiran la mateixa bassa de reg. © H. Sirvent

Es tracta de convertir en
un viver d’emprenedors
agraris les 20 hectàrees
de propietat municipal de
l’Horta de Lleida, responent
a la necessitat de donar
suport a les persones que
veuen en aquesta activitat
una sortida professional.

L’Ajuntament de Lleida
ha dut a terme les obres
per adequar les parcel·les
del Viver d’Agricultors de
Rufea, que donarà feina a

La Paeria posarà en marxa
els quatre primers horts per
a emprenedors agraris, amb
una superfície de 2 hectàrees cadascun, que també
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una vintena de persones i
que s’emmarca dins del Pla
local d’ocupació, formació
i emprenedoria (oQp’t). Els
treballs han consistit en la
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aniran acompanyats de tres
parcel·les més petites que se
cediran a l’Associació Antisida, Arrels i Aspros.

Els treballs han
consistit en la
instal·lació del reg
i la delimitació de
les finques
La iniciativa del Viver
d’Agricultors de Rufea rep
l’assessorament dels tècnics de la Regidoria de Medi
Ambient i Horta i esdevé
un projecte innovador únic
a Catalunya amb el qual
s’assoleixen els objectius de
creació de llocs de treball i
autoocupació. •••

