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Avis i néts juguen plegats a l’estiu
• Comparteixen una estona gaudint d’activitats vinculades a les arts plàstiques i els jocs tradicionals

Socis de la Llar Democràcia. © Paeria

“Junts a la llar de jubilats” és el nom del casal
infantil d’estiu que organitza l’Ajuntament
de Lleida, amb la col·laboració de la Creu
Roja Joventut, a les llars de gent gran de Bonaire i Democràcia perquè els avis i les àvies
puguin gaudir i compartir dies de joc amb
els seus néts i nétes de 4 a 11 anys. Els participants passen una bona estona gaudint
d’activitats vinculades a les arts plàstiques

(dilluns, dimecres i divendres) i els jocs tradicionals (dimarts i dijous). D’aquesta manera, els infants poden conèixer les llars, un
espai habitualment reservat a la gent gran.
Les estades intergeneracionals es fan en
dos torns i el pròxim es desenvoluparà del
5 al 9 de setembre, a Bonaire i Democràcia,
de 10.30 a 12 h. Més informació, truqueu al
973 70 03 49. •••

Turisme

Gran èxit de les visites turístiques guiades per la ciutat
• Turisme de Lleida tornarà a programar a la tardor “La ruta de les llegendes”, adreçada al públic familiar
La temporada de visites guiades per descobrir l’essència cultural de la ciutat programades els dissabtes de primavera per
Turisme de Lleida ha tingut un gran èxit de
participació. Des que el passat mes d’abril
es va posar en marxa la tercera edició
d’aquesta iniciativa, més de 200 persones
han pres part en les 10 rutes que s’han fet,
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amb una mitjana superior a 20 ciutadans i
ciutadanes en cada sessió.

ha tingut tan èxit que tornarà a programar-se a la tardor.

Aquesta temporada s’han incorporat tres
itineraris nous. Una d’aquestes propostes,
la denominada ”Ruta de les llegendes’”,
adreçada al públic familiar i en la qual s’expliquen les principals llegendes de la ciutat,

Turisme de Lleida ja està treballant en la
pròxima edició, que es reprendrà a la tardor
amb propostes noves. L’ens ofereix més
d’una dotzena de rutes per la ciutat, visites
a punts concrets i rutes a la carta. •••

