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Mercolleida i Fira de Lleida, balanç positiu

• L’institució firal ha tancat el 2013 amb un superàvit econòmic de 119.471 €

El superàvit de la llotja
agropecuària registrat l’any
passat suposa un canvi de
tendència respecte al 2012,
saldat amb dèficit
goci, ha estat de 516.000 €, i es constata
un increment en el nombre d’usuaris
operadors del sector agrícola i ramader.

Municipàlia, un dels salons internacionals més importants que es fan a Lleida. © Fira de Lleida
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Joventut

ercolleida i Fira de Lleida, dues
de les entitats econòmiques
més importants de la ciutat,
han tancat l’exercici 2013 amb un balanç positiu. El consell d’administració

de Mercolleida ha tancat els comptes
amb un superàvit de 2.531 €, la qual
cosa suposa un canvi de tendència respecte al 2012, saldat amb un dèficit de
73.928 €. Quant a la xifra global de ne-

D’altra banda, el Patronat de Fira de Lleida ha aprovat els resultats econòmics
del 2013, concretats en un superàvit
econòmic de 119.471 € i un moviment
econòmic d’1.663.522 €. Amb aquesta
xifra, el bienni 2012-2013 se salda amb
un balanç positiu de 104.562 €, gairebé
20.000 euros més que els 85.675 € del
període 2010-2011. Fira de Lleida va
acollir un total de 23 fires el 2013, any
en què es varn presentar dues novetats
firals, el saló Innocamping i la Fira del
Cavall. •••

Nous monitors de lleure infantil i juvenil

•L’Ajuntament lliura els certificats als joves que han participat al Programa Lleureactiu

E

l regidor de Joventut, Oriol Yuguero, ha presidit el lliurament
dels certificats a la trentena de
joves que han participat en el Programa Lleureactiu, destinat a formar monitors de lleure infantil i juvenil. Lleureactiu és un projecte adreçat a nois
de 18 a 25 anys de diferents barris de
la ciutat.

Formació a canvi de
desenvolupar accions
comunitàries als barris
en el camp del lleure i de
l’educació

En aquest àmbit s’inclouen les activitats extraescolars, menjadors escolars,
tallers i casals (de Nadal, estiu, Setmana Santa), entre d’altres propostes
que complementen la feina que porten a terme les escoles, les AMPA i altres entitats dedicades a la infància. •••

A canvi de rebre la formació, els participants desenvolupen accions comunitàries en el camp del lleure. Yuguero
ha destacat la gran motivació i la importància de la tasca d’aquests joves,
que han desenvolupat accions a barris com Balàfia, Magraners, Mariola,
Centre Històric i Clot de les Granotes.
Les activitats de lleure adreçades a
infants i joves combinen el gaudi i
l’educació integral, en la qual els infants poden compartir experiències i
créixer com a persones.
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Una trentena de joves de la ciutat han assistit al programa formatiu. © Paeria

