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EL PLENARI DELS
INFANTS RENOVA
LA PRESIDÈNCIA
I PLANTEJA UN NOU
PLA DE TREBALL

Anna Gaspar, alumna del col·legi
Lestonnac de Lleida, és des del
proppassat 20 de novembre la nova
presidenta del Plenari dels Infants i dels
Adolescents. La jove estudiant va ser
elegida en el decurs de la sessió especial
de l’entitat que es va celebrar coincidint
amb l'aniversari de la Convenció dels Drets
dels Infants. A més de triar la nova
presidenta, durant la sessió es va renovar
també la meitat del plenari.
Aprofitant l’acte, el vicepresident
d'UNICEF Catalunya, Víctor Soler-Sala,
va presentar als joves lleidatans que
formen part del plenari un nou moviment
que porta per títol "Les ciutats amigues
dels infants". Precisament, el regidor
d'Educació de la Paeria, Francesc Pané,
ha anunciat que proposarà al ple de
l'Ajuntament que la ciutat de Lleida sigui
declarada "Ciutat amiga dels infants".

La nova comissió permanent del Plenari, elegida el 20 de novembre.

Els joves que integren el plenari van
acordar també el pla de treball per al curs
2002-2003, el qual tindrà com a fil
conductor la sostenibilitat. Així, en la
pròxima sessió, que tindrà lloc al mes de
febrer, els participants realitzaran un estudi
dels itineraris que fan els nois i noies per
la ciutat, mentre que en la reunió de maig
es plantejaran ja propostes concretes per
aconseguir “una mobilitat sostenible i
amiga dels infants”.

que és integrada pels següents cinc
alumnes: Albert Mòdol (Manuel de
Montsuar), Cristina Kiskeri (Manuel de
Montsuar), Aleix Porta (IES Guindàvols),
Alex Vila (Maristes) i David Terés
(Dominiques).

En la sessió de renovació del plenari també
es va triar la nova comissió permanent,

D'altra banda, en el decurs de la sessió,
el regidor de Medi Ambient, Francesc de
Sàrraga, va presentar el resultat de l’estudi
dels hàbits de desplaçament de les famílies
lleidatanes que es va fer amb motiu de la
darrera edició de la Setmana de la
Sostenibilitat.

aportar idees i propostes sobre les
activitats que es porten a terme. Els tallers
van tractar de temàtiques com la inserció

sociolaboral i la formació, la promoció de
la s alut, l'oci i el temps lliure, i
associacionisme i participació ciutadana.

ELS NOIS I NOIES
DEMANEN
NOUS PLANS
D’OCUPACIÓ AL
FÒRUM JOVE
En el Fòrum Jove, celebrat al passat mes
de desembre al Centre Cívic de Balàfia,
els 104 joves que hi han participat han
demanat nous plans d’ocupació, que
l’Ajuntament promogui la construcció
d ’ h a b i t a t g e s d e l l o g u e r a p re u s
assequibles i crear un servei públic
especialitzat en temes de salut juvenil,
entre d’altres.
Aquestes han estat algunes de les
conclusions de la trobada, que tenia com
a objectiu facilitar a aquest col·lectiu de
14 a 30 anys un espai per discutir i
reflexionar sobre aquells temes que els
afecten directament, i on han pogut
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