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 ARTICLE ANTERIOR

Cau una pluja de 10 milions d’euros a Lleida

gràcies a la Loteria del Nen

SEGÜENT ARTICLE 

Els Reis Mags deixen regals per a una

quarantena d’infants ingressats a l’Arnau de

Èxit de la campanya “Cap d’Any amb Q”

Cap d'Any Nadal Paeria

 (+1, 1 vots)

Unes 5.500 persones han  pogut disposar enguany del  ‘kit  dels  sentits’  de la campanya ‘Cap

d’Any amb Q’, impulsada per la Paeria, l’Associació Antisida de Lleida i diversos locals d’oci de la

ciutat, per afavorir la festa de sortida i entrada d’any d’una forma més atractiva, saludable i de

qualitat.  Aquest  ‘kit  dels  sentits’  inclou,  a  més  del

servei  de  Salut  jove  municipal,  una  regleta

d’alcoholèmia, un preservatiu donat per l’Associació

Antisida, i informació sobre transport públic, així com

flyers i altres materials amb informació sobre salut i

gestió de plaers i riscos facilitats per la Subdirecció

General de Drogodependències de la Generalitat.

Tots els locals nocturns que hi participen, en adherir-se a la campanya, s’han compromès a

complir els següents criteris de qualitat: complir la normativa respecte a la dispensació

responsable d’alcohol, evitar la venda d’alcohol a menors, garantir l’accés a aigua fresca, facilitar

informació als clients sobre prevenció de riscos, sexualitat i transport públic, no permetre treure

begudes al carrer i vetllar per mantenir un entorn segur dins el mateix local i amb especial cura

de l’espai afí. La campanya ‘Cap d’any amb Q’ forma part del Programa Nits Q Lleida, que pretén

millorar la qualitat i la imatge de l’oci nocturn a  la capital del Segrià.

Ya somos 7 millones
Firma ahora. Pide que el Polo Norte sea declarado

santuario global.
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PATROCINATS

SEGUEIX-NOS A FB!

Sé el primero de tus amigos en indicar que le

gusta esto.

BUTLLETÍ

#PARLALLEIDA

OPINIÓ

05/01/2016
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COMENTARI DE LA NOTÍCIA
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SOBRE L’AUTOR

REDACCIÓ

Som l'Equip que treballa tots els continguts d'Hola Lleida. Som el Diari Digital de les Comarques de

Ponent. La millor forma d'informar-te de tota l'actualitat de la capital i les comarques lleidatanes.

NOTÍCIES RELACIONADES

RESPONDRE

El teu comentari

El teu nom

El teu email

La teva adreça web

► Lleida

► Salut

► Escola barcelona

► Girona naar barcelona

Obre l’establiment de cuina
vegetariana Teresa Carles a Lleida

Destrosses al Palau de Vidre dels
Camps Elisis de Lleida

La Família Pifarré prepara activitats
per seguir reivindicant l’obertura del
Camí
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TWITTER

LA INNOCÈNCIA DELS 20 de Tània

Fontova

04/01/2016

ESTIMADES MAJESTATS MÀGIQUES

DE L’ORIENT de J. Gabriel Jové

Campillo

31/12/2015

“BON ANY NOU” de Jordina Freixanet

Gràcies per les vostres mencions: @holalleida

@meritxellsoria

Retuitat per Hola Lleida

UOC Lleida

@UOClleida

Desplega

#ELTEMPS Pujada lleugera de les temperatures 

holalleida.com/pujada-lleuger…

pic.twitter.com/K6TemVjind

Hola Lleida

@holalleida

35m
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Tuits Segueix

Tuita a @holalleida
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Vols rebre un resum de totes les
notícies al teu correu electrònic?

Subscriu-te

Correu Electrònic

Nom

Cognoms
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