Fires • Octubre de 2016

Tardor de fires a la ciutat de Lleida
• Lleidantic, Lleida Retro i Trobada del Disc, propostes atractives per a novembre
Finalment, Lleidantic (Saló d’Antiquaris i
Brocanters de Lleida), Lleida Retro (Exposició de Vehicles Antics i Clàssics) i la Trobada del Disc oferiran als col·leccionistes i als
visitants curiosos, en el marc del Pavelló 3
de Fira de Lleida, milers de peces, entre mobles, obres d’art, objectes decoratius, joies,
monedes, llibres, etc. •••

A la ciutat de Lleida, la tardor sempre ha estat una època de fires. Després de la Fira de
Sant Miquel i del saló Eurofruit, de Cervisia i
De Nuvis, arriba ara la triple manifestació firal Lleidantic-Lleida Retro-Trobada del Disc
(18-20 de novembre).
Un any més Cervisia Lleida ha permès
descobrir algunes de les millors cerveses
del món, en una barreja festiva que també
inclou gastronomia, música i espectacle.
Quant a De Nuvis, es va fer al Pavelló 4 de
la Fira de Lleida amb una àmplia àrea expositiva centrada en els casaments, les comu-
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nions, els batejos i altres activitats socials,
complementada amb desfilades, espectacles en directe, demostracions i sortejos.

Esports

Constitució del Consell Assessor Municipal de l’Esport
• En formen part a títol individual els olímpics Saúl Craviotto, Jackson Quiñónez i Sergi Escobar
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El Consell Assessor Municipal de l’Esport
de la ciutat de Lleida d’aquest mandat s’ha
constituït amb l’objectiu de crear una via
de diàleg permanent amb les persones,
les entitats i les institucions que coneixen
a fons la realitat del fet esportiu lleidatà. Les
activitats d’aquest consell, integrat per 36
membres de diferents clubs, institucions,
entitats i esportistes a títol individual –com
ara Saúl Craviotto, Jackson Quiñónez o Sergi Escobar–, estan adreçades a potenciar
l’esport com un vertebrador més del teixit
social.

A més, l’ens assessorarà l’Ajuntament de
Lleida en programes de matèries relacionades amb la pràctica esportiva i en la planificació i la promoció d’accions vinculades
amb l’esport.
En la primera reunió del consell d’aquesta legislatura es va començar a treballar en
la redacció del Pla Estratègic de l’Esport
municipal, amb la qual cosa es va donar
compliment a la moció aprovada per unanimitat de tots els grups municipals l’agost
del 2015. •••

Avís

X Premi Mila de Periodisme per a la Igualtat de Gènere
• El termini per presentar els treballs periodístics finalitza el 31 de gener de 2017
L’Ajuntament de Lleida i el Col·legi de Periodistes de Catalunya a Lleida han convocat el X Premi Mila de Periodisme per a la
Igualtat de Gènere a Lleida, per distingir
els treballs periodístics que fomentin les
polítiques de promoció de les dones en
tots els àmbits i que hagin estat publicats
en els mitjans de comunicació, en format
paper o digital, d’àmbit local, català i estatal amb presència a Lleida entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2016. El termini per presentar els treballs periodístics
finalitza el 31 de gener de 2017.
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premi està dotat amb un total de 6.000
euros, 1.500 per a cadascuna de les categories següents: premsa escrita, audiovisual, fotoperiodisme i mitjans digitals.

Les obres s’han de lliurar al Registre General de l’Ajuntament de Lleida-OMAC
(Edifici Pal·las, plaça Paeria, 11, baixos). El

El guardó vol animar els/les periodistes
dels mitjans de comunicació de Lleida a
prendre consciència sobre la feina que es
du a terme en defensa de la igualtat de
gènere. El jurat valorarà la qualitat professional dels treballs i l’originalitat dels
temes abordats, com també el seu tractament crític i la seva capacitat analítica. •••

