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Participació Ciutadana

Més de 167.000 euros per a les entitats veïnals
•Subvencions a 163 projectes de les associacions de veïns i les cases regionals
L’Ajuntament de Lleida va signar els convenis amb les associacions de veïns i les cases
regionals de l’any 2015. La Paeria destina
al conjunt de les entitats d’aquest
L’alcalde
teixit associatiu de la ciutat
167.755 euros –una xifra siagraeix
milar a la de l’any passat–
i destaca el
que han permès subvendinamisme i
cionar 163 projectes. El paer
la
col·laboració
en cap, Àngel Ros, va agrair
en la vida de
a les entitats el seu dinamisla ciutat
me i la seva col·laboració en la
vida de la ciutat, dotant-la d’activitat, i les va encoratjar a continuar amb una
tasca que contribueix a fer créixer i millorar
la ciutat i les oportunitats de fer-ne partíEl Saló de Sessions va acollir la signatura dels convenis amb les entitats. © H. Sirvent
cips els ciutadans i les ciutadanes.
dana participativa, solidària i compromesa d’un espai de lleure i jocs infantils situat
i que, alhora, generi uns serveis de qualitat entre els carrers Conca de Barberà i Beat
La Paeria, per mitjà de la Regidoria de
Francesc Castelló Aleu, al barri de Balàfia. El
per als lleidatans i les lleidatanes.
Participació Ciutadana, Drets Civils i Coopaer en cap va explicar que el bateig de la
peració, vetlla per la cohesió de les entitats
plaça amb aquest nom reconeix la imporPlaça per a les cases regionals
veïnals a través de la realització de projecD’altra banda, les cases regionals ja te- tant tasca de cohesió social que exerceixen
tes conjunts i el foment de la participació
nen oficialment plaça a Lleida. Es tracta les diferents cases regionals de la ciutat. •••
ciutadana, per potenciar una xarxa ciuta-

Turisme

Nova ruta turística del Camí de Sant Jaume
•La proposta “La Botiga dels secrets” aconsegueix un gran èxit de públic
al Museu de Lleida, on es descobreix l’abundant iconografia dedicada a Sant Jaume i als
pelegrins. Opcionalment, es pot gaudir d’un
menú degustació de temàtica medieval.

La capella del Peu del Romeu, dedicada a Sant Jaume, al carrer Major. © Paeria

Lleida té a partir d’ara una nova proposta de
turisme cultural per atansar els visitants al
Camí de Sant Jaume al seu pas per la ciutat
i posar en valor el patrimoni lleidatà. L’activitat es fa el primer dissabte de cada mes i
dura quatre hores. “El Camí de Sant Jaume
a Lleida. Sabors medievals” consisteix en un

recorregut cultural i de divulgació patrimonial que s’inicia al Pont Vell, passa per l’Arc
del Pont, la Paeria, l’antic Hospital de Santa
Maria, la capella del Peu del Romeu i el carrer Cavallers. Tot seguit es fa una visita a la
Seu Vella, a l’església romànica de Sant Martí
i, posteriorment, al temple de Sant Llorenç i

La “Botiga dels secrets”, a la primavera
La ruta “La Botiga dels secrets”, que es va
fer el novembre, ha tingut un gran èxit de
públic. La proposta turística oferia la possibilitat de visitar 13 establiments de l’Eix
Comercial, situats entre els carrers Major i
d’Anselm Clavé, que conserven restes arqueològiques, juntament amb els equipaments
que formen la Lleida Secreta. “La Botiga dels
secrets” es tornarà a programar a la primavera i passarà a formar part del catàleg de
Turisme de Lleida. A més, és previst incorporar-hi comerços nous. •••
Més informació:
Turisme de Lleida.
Major, 31, bis.
Tel. 973 70 03 19
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