
L’Obert del 
Centre Històric 
vol anar més 
enllà dels tòpics
Tot un cap de setmana 

LLEIDA
REDACCIÓ

L’alcalde de Lleida, Miquel Pue-

yo, va inaugurar la tretzena edi-

ció de l’Obert Centre Històric, la 

-

ganitza la Paeria en col·laboració 

establiments, els quals han pro-

gramat més d’una seixantena de 

durant tot el cap de setmana.

El paer en cap ha agraït la vi-

-

ció de l’Obert Centre Històric en 

fer possible la seva celebració. 

-

ha dit Pueyo. A l’acte, celebrat a 

la plaça Cervantes, on la ludoteca 

del Centre Històric ha tret al ca-

gaudi de la mainada, també hi 

AAVV de Jaume I i l’Ereta, Jaume 

Millas i Manel Pelay.

Pueyo ha agraït la implicació 

-

del barri en sumar-se i ha convi-

bon moment per recordar els 

lleidatans i lleidatanes que no 

ho fan habitualment, que han de 

conèixer el Centre Històric, trepi-

tjar-lo, i no només visitar els seus 

monuments, sinó viure el color, 

batec i sensibilitat que inclou més 

-

tes s’ha inclòs la Festa Major de 

-

cialment.
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El paer en cap, Miquel Pueyo, ha 

Trobada del Pont Senegal-Cata-

-

rial, que durant dos dies promou 

debats i tallers a la Seu Vella, per 

abordar la dinamització del sec-

tor agropastoral en el país africà 

-

cia alimentària en cooperació 

amb Catalunya. L’alcalde ha rebut 

la visita de diversos alcaldes del 

-

bada, ha fet esment a la realitat 

dels moviments migratoris en el 

nostre país i més concretament a 

Lleida, on “el 20% de la població 

és d’origen estranger i està plena-

ment arrelada a la ciutat, al seu 

Lleida acull la II Trobada del 
Pont Senegal-Catalunya 
sobre cooperació alimentària
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ahir l’acte de donació del fons  fo-

Ramon Torralba Sans a l’Arxiu Mu-

nicipal de Lleida. Torralba és un 

històric de l’Associació de Veïns 

-

Cursa Popular, i ara membre de la 

Comissió del 50 aniversari.

Ramon Torralba 
dona el seu 
arxiu fotogràfic  
i audiovisual

digitalització i l’agricultura 4.0, la 

bioeconomia, el sector oví i ca-

-

món rural, l’agricultura ecològi-

ca, el talent en el món agrari, el 

manteniment de la maquinària 

i equipaments agraris, l’agricul-

drones i els sensors a l’agricul-

tura són alguns dels temes que 

centraran les jornades, presen-

tacions i altres trobades pro-

marc de la Fira de Sant Miquel i 

Eurofruit. La 68a edició de la Fi-

ra Agrària de Sant Miquel i Eu-

-

tembre al 2 d’octubre.

Gelades i canvi climàtic, 
eixos de les jornades de la 
propera Fira de Sant Miquel 


