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Solidàrium amb el medi ambient i l’aigua
• L a Fira d’Entitats Solidàries s’ha celebrat als porxos de la plaça Paeria amb 90 entitats
Amb la participació de 90 entitats i
una gran acollida per part dels lleidatans i lleidatanes, Solidàrium 2013 ha
tancat la 10a edició amb els objectius
plenament assolits. Solidàrium és un
espai en què entitats solidàries de la
ciutat donen a conèixer de primera mà
la tasca que fan per tal d’aconseguir un
món més just, solidari i en pau, a banda
de captar nous socis i oferir els seus productes artesanals.
Escala local i planetària
El repte d’aquesta edició, celebrada el
19 d’octubre als porxos de la plaça de la
Paeria, ha anat més enllà de la lluita contra les desigualtats. Enguany s’ha treballat al voltant de l’“Any internacional de
la cooperació en l’esfera de l’aigua” i s’ha
aprofundit en l’objectiu d’aconseguir
un medi ambient més saludable a escala local i planetària. Un cop més la Coordinadora d’ONGD i altres Moviments
Solidaris de Lleida; l’Oficina de Desen-
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volupament i Cooperació de la UdL;
l’Ajuntament de Lleida i les entitats de la
ciutat s’han unit per dir no a la pobresa.
Solidàrium (Fira d’Entitats Solidàries
de Lleida i Mostra al Carrer d’Informació

i Documentació per al Desenvolupament) ha acollit nombroses activitats i
espais per a l’acció i la reflexió, i ha esdevingut un lloc en què els lleidatans i les
lleidatanes han pogut conèixer de prop
les diferents iniciatives. •••

•P
 la per aconseguir entorns més atractius, segurs, saludables i creatius
La Paeria ha elaborat un pla sobre oci
nocturn a Lleida per tal d’aconseguir
entorns més atractius, segurs, saludables i creatius. El nou programa pretén
crear un espai de diàleg participatiu
entre tots els agents implicats en l’oci
nocturn de la ciutat com ara els joves,
les entitats juvenils i culturals, els cossos de seguretat, les associacions de
veïns, els locals d’oci, les famílies i les
institucions, entre d’altres.
El primer pas serà elaborar un diagnòstic de la situació actual del lleure
nocturn a la ciutat per detectar les
necessitats existents per part de tots
els col·lectius implicats, com els locals
d’oci, les demandes provinents de les
entitats juvenils, les experiències veïnals o els serveis de salut, per exemple. La segona fase serà la creació
d’una plataforma participativa, amb
la implicació de totes les persones,
les institucions i les entitats, per tal
d’aconseguir un pacte ciutadà de mi-
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Programa integral d’oci nocturn a Lleida

El projecte promou el civisme i la convivència, així com la millora de l’oci nocturn. © S.C.

llora de la convivència i l’oci nocturn i
proposar accions concretes per dur a
terme.
També es pretén millorar la qualitat
i la imatge de l’oci nocturn a Lleida i
dels locals de lleure de nit en particular, una acció que comptarà amb

la implicació dels empresaris de l’oci
nocturn i que s’anirà desenvolupant
els pròxims mesos. Finalment, el projecte ha previst impulsar iniciatives
que fomentin els espais relacionals
que vinculin els joves amb noves formes d’expressió artística i cultural. •••
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