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Cultura

Nits d’Estiu a Lleida amb unes 150 activitats lúdiques i educatives
• Propostes infantils, de música, dansa, ball, màgia, circ, esport i ciència a tots els barris de la ciutat

L’Arborètum s’ha convertit en un dels escenaris més idonis per gaudir dels diferents espectacles. © H. S.

La programació de les Nits d’Estiu inclou propostes més estiuenques dels museus
i els equipaments culturals i científics.
unes 150 propostes lúdiques i educatives de música, dansa, ball, màgia,
El programa centra un part
circ, esport, ciència i activitats
L’Arborètum,
de les seves activitats al Turó
infantils, que tindran lloc
la Seu Vella,
de la Seu Vella, amb la tarda
en diversos equipaments i
la Mitjana o la
dels lectors cada dimecres,
escenaris de tots els barris
les Nits de Lluna Plena al
de la ciutat. Un any més,
plaça de la Llotja,
Claustre
i la proposta Vi de
es convida els lleidatans i
escenaris ja
Pedra a la Seu Vella. El Castell
les lleidatanes a gaudir dels
consolidats
dels Templers ha organitzat
escenaris ja consolidats com
Templer per una nit + tastets gasl’Arborètum, la Seu Vella, la Mitjana o la plaça de la Llotja i a descobrir les tronòmics, “Bombolles templeres” i cine-

ma templer. La plaça Esteve Cuito acollirà
la gala de màgia i també s’han organitzat
diverses nits de circ i dansa al Teatre de
l’Escorxador. La diversió infantil està assegurada amb els espectacles del Club
Banyetes els dissabtes del mes de juliol als
Camps Elisis. •••

Més informació:
Regidoria Cultura
Tel. 973 70 03 94
http://cultura.paeria.cat

Economia

Convocatòria de subvencions per a l’any 2016
• En la majoria dels casos el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de juliol
El Butlletí Oficial de la Província del 28 de
juny de 2016 ha publicat l’anunci d’exposició pública i la convocatòria d’ajuts per a
l’any 2016 de diferents línies subvencionadores de les regidories de l’Ajuntament de
Lleida.
Les subvencions fan referència als departaments de Polítiques per als Drets de les
Persones (Benestar Social, Salut Pública i
Joventut); Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els Esports; Participació Ciutadana, i Polítiques d’Igualtat.
El termini de presentació de les sol·licituds

finalitza el 28 de juliol, excepte en els casos de la línia “Campanya d’estiu d’atenció
a temporers” de l’Àrea de Benestar Social, que acaba el 14 d’octubre, i la línia 17
d’“Associacions de mares i pares d’alumnes
(AMPAS) dels centres públics i concertats
d’educació infantil i primària de la ciutat de
Lleida” del Servei d’Educació, que finalitzarà
el 26 de setembre de 2016.
Per obtenir més informació sobre les bases i els models, cal adreçar-se al web de
l’Ajuntament https://seu.paeria.cat/ajutsPublic/listPublicacions, a l’Oficina Munici-

pal d’Atenció Ciutadana (baixos de l’Edifici
Pal·las) o trucar al telèfon d’informació municipal 010. •••

Alguns ajuts van a l’àmbit de joventut. © H. S.
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