Maig-juny de 2015 •

Síndic de Greuges

Memòria de la Sindicatura de Greuges
• El 92% dels expedients es resolen de manera amistosa entre la Paeria i els ciutadans

E

l Síndic Municipal de Greuges, Josep
Giné, va presentar les dades de la
Memòria de la Sindicatura Municipal
de Greuges 2014, en què es posa de manifest l’activitat desenvolupada per la sindicatura durant tot l’any. El 2014 el Síndic
va fer un total de 7.523 assistències –un
4% més que l’any anterior– i 2.357 visites
–un 17% més que l’any 2013–. Pel que fa a
les queixes, se’n van admetre 257. El 92%
dels expedients es van resoldre de manera
amistosa entre la Paeria i el ciutadà.
Un 26,2% de les queixes admeses estaven relacionades amb temes de trànsit. Els
expedients associats amb els serveis socials van suposar un 5,9% del total de les
queixes; les relacionades amb Aigües de
Lleida van ser un 6,9%; amb civisme i seguretat ciutadana, un 8%; amb temes de disciplina urbanística, un 2,1%; les referents
a qüestions d’enginyeria van representar
un 2,6%, i els temes de medi ambient van
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El Síndic Municipal de Greuges, Josep Giné. © Paeria

ser un 4,9% de les queixes admeses. Durant la seva intervenció, el Síndic Municipal va reivindicar la figura del síndic com
una eina per millorar la transparència dels
ajuntaments d’arreu del territori. •••

Més informació:
Síndic Municipal de
Greuges de Lleida
C/ Major, 31(Casino)
Tel. 973 70 056

La Llotja

Programació a La Llotja amb 18 espectacles

• Concerts d’Ara Malikian, Miguel Poveda i Abraham Mateo i actuació del mag Jorge Blass

L

a nova temporada cultural del Teatre de La Llotja
de Lleida inclou 18 espectacles amb 27 funcions diferents des del final de setembre a desembre del 2015, que
destaquen per la qualitat i la
gran varietat de gèneres com
el teatre, la dansa, la música,
l’humor, l’òpera, la màgia o els
espectacles familiars.
Els concerts dels violinista
Ara Malikian, el cantaor badaloní Miguel Poveda o el mite
musical adolescent Abraham
Mateo –programat per petició popular dels joves de Lleida i d’arreu del territori–; els
monòlegs de David El Guapo;
les obres teatrals “Pels Pèls” o
“Sòcrates”; la versió teatral del
televisiu APM Show; la superproducció de cabaret, circ i
humor “The Hole”; l’espectacle
de rock “The History of Rock”;
espectacles familiars com el

El mag Yunke actuarà a La Llotja. © La Llotja

Els lleidatans podran
gaudir de l’òpera
“Les noces de Fígaro”
musical galàctic Eureka –dedicat a la figura de Joan Oró–,
el Club Banyetes o Cantajuego,
són algunes de les novetats
d’aquesta temporada.

A més, la Lleida Tardor Màgica es consolida com a festival
amb seu a La Llotja, amb la
presència de mags reconeguts com Jorge Blass o Yunke.
També destaca la participació
de companyies locals al certamen de dansa urbana The
Best On o la participació del
Cor de l’Orfeó Lleidatà amb
Christmas.cat.

L’òpera no podia faltar a
la programació de la Llotja,
atès que els Amics de l’Òpera
de Sabadell presentaran “Les
noces de Fígaro”, de Mozart,
considerada una de les millors creacions d’aquest gran
mestre. També se celebrarà el
taller “Un tastet d’òpera”. Per a
més informació: www.teatredelallotja.cat. •••
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