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Aplicació de mòbil per als joves de Lleida
• Joventut Lleida ofereix informació de les activitats municipals i les entitats lleidatanes
Joventut Lleida és el nom de la nova
aplicació per a mòbils de la Paeria
adreçada als joves de Lleida, que té
com a objectiu difondre informació
sobre les activitats de la Regidoria
de Joventut, de les entitats juvenils
de la ciutat i sobre altres informacions i convocatòries que puguin ser
d’interès per als nois i noies de Lleida.
L’aplicació mòbil amplia les eines de
comunicació de la Paeria i de les entitats adreçades als joves i s’afegeix al
web, a l’e-news, al Facebook i al Twitter de la Regidoria de Joventut.
Els regidors Montse Mínguez i Oriol Yuguero, a la presentació de la nova app. © H. Sirvent

Disposa de novetats, agenda
jove, entitats juvenils,
convocatòries i serveis
Joventut Lleida ofereix la informació d’acord amb els interessos i les
necessitats de cada jove, alhora que

possibilita una gran immediatesa tant
pel que fa a la recepció de la informació com a la possibilitat de fer-ne un
retorn a l’emissor i, també, a les xarxes
socials, reforçant la difusió de la informació. Així s’aconsegueix un treball
proactiu en la difusió de les activitats i
s’arriba a més públic potencial.

L’aplicació consta de cinc apartats,
que són novetats, agenda jove (activitats que es publiquen al butlletí
trimestral), entitats juvenils, convocatòries (informacions externes a la Regidoria de Joventut d’àmbit juvenil)
i serveis (equipaments i serveis que
ofereix Joventut). •••

• Sota la gestió del Club Ciclista Terres de Lleida, fusiona la bici i el medi ambient
El Centre BTT de Lleida, situat a l’avinguda Tortosa, ha reobert les portes
sota la gestió del Club Ciclista Terres
de Lleida, arran d’un contracte de serveis signat amb Turisme de Lleida.

El barri de Pardinyes disposa de diversos espais esportius a l’aire lliure i
un pavelló cobert, i ara reincorpora la
bicicleta per dinamitzar l’activitat esportiva de la ciutat.

Les autoritats durant l’acte de reobertura del centre. © Paeria

Des del Centre BTT es potenciaran les diferents rutes per fer
amb bici i també els 580 quilòmetres de l’Horta, un espai que s’obre
tant als ciutadans com als visitants.
A més, és una eina per descobrir la
ciutat des d’un altre punt de vista,
amb la combinació d’esport, natura i
medi ambient. A l’equipament també
s’ofereixen diferents propostes en què
es fusiona la bicicleta i el turisme natural, amb sortides els caps de setmana,
activitats per a grups, famílies, centres
educatius o empreses, entre d’altres.
També s’hi poden llogar bicicletes.

Turisme de Lleida

Reobertura del Centre BTT a Pardinyes

L’equipament ampliarà l’oferta a altres clubs esportius de la ciutat que
vulguin desenvolupar accions conjuntes. Té servei de bar-cafeteria i
l’horari d’obertura és de 10.00 a 21.00
h, de dilluns a divendres; els dissabtes,
de 9.00 a 21.00 hores, i els diumenges,
de 9.00 a 18.00 hores. •••
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