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Aplicació mòbil dels locals accessibles

• És una aposta més de l’Ajuntament de Lleida en el concepte Smart Green City

L’

app e-accessible de
la Paeria, disponible
per a mòbils, tablets
i ordinadors, és un servei
que proporciona informació
d’accessibilitat de diferents
locals de Lleida per a les
persones amb discapacitats
físiques.

La informació d’aquesta
aplicació és interactiva, ja
que són els ciutadans i els
usuaris els qui subministren
i actualitzen els continguts.
Això és el que s’anomena
“Open Data”, en què els lleidatans són els qui aporten,
d’una manera oberta i par-

Proporciona dades
d’accessibilitat de
diferents locals
de Lleida per a
les persones amb
discapacitats
ticipativa, la informació, i
també els qui la mantenen
actualitzada.
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L’app és disponible per a mòbils, tablets i ordinadors. © H. Sirvent

Els usuaris poden donar
d’alta la informació dels locals per mitjà dels formularis
accessibles via web des del
PC o l’app. Un cop fet això,
la informació és valorada i
validada per l’Ajuntament
de Lleida i per les diverses
entitats que han col·laborat
amb el consistori en el desenvolupament d’aquesta
aplicació.

Aquestes associacions són
Aspid, l’ONCE, la Llar del
Sord, FeSalut i la Federació
d’Hostaleria.
A hores d’ara hi ha un total de 262 locals incorporats a l’app e-accessible.
D’aquests, 31 són bars i restaurants; 94, comerços; 40,
farmàcies; 6, hotels; 73, locals públics; 6, museus, i 12,
bancs i caixes.
Aquesta és una aposta més
de l’Ajuntament de Lleida
en el concepte Smart Green
City i, alhora, una eina molt
valuosa per al servei a les
persones amb discapacitats
físiques, que els permet millorar la seva qualitat de vida
i generar noves oportunitats. •••

Cinema d’esports de muntanya

•La mostra es farà del 18 al 21 de setembre a l’Auditori Municipal

L

a 1a edició de la Mostra Internacional de
Cinema d’Esports de Muntanya tindrà lloc
del 18 al 21 de setembre a l’Auditori Enric
Granados, amb 15 produccions audiovisuals
d’arreu del món amb la temàtica dels esports
extrems com a comú denominador (esquí, alpinisme, curses d’altura, parapent, etc.). El paer
en cap, Àngel Ros, ha destacat que “Lleida és el
territori natural per fer aquesta mostra, tant per
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geografia com per la tradició excursionista i de
grans alpinistes”.
Paral·lelament a les projeccions de la mostra,
que comptarà amb convidats destacats, es
faran activitats formatives diverses, tallers i
conferències vinculades als esports de muntanya del nostre territori, amb la participació
d’experts del món audiovisual i de l’esport. •••

