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COL·LOCACIÓ DE LA
PRIMERA PEDRA
DE L’ESCOLA
BRESSOL DE
BALÀFIA

El paer en cap, Antoni Siurana,
va presidir l’acte el dia 21
de març.

L’alcalde de Lleida, Antoni Siurana, va
col·locar el 21 de març la primera pedra de
l’escola bressol del barri de Balàfia, centre
que podria estar enllestit el pròxim mes de
setembre per poder iniciar el curs escolar.
El nou edifici municipal, situat entre els
carrers Penedès i Sabadell, oferirà 52 places
per a nens i nenes d’entre 1 i 3 anys i disposa
de 4 mòduls per als infants, sala polivalent,
cuina i rebost, bugaderia, vestíbul, pati, etc.
Balanç de l’any 2002
Els serveis de la mediateca i de les
ludoteques municipals han estat utilitzats
l’any 2002 per 3.316 persones, amb una
mitjana de 12 usos per persona. Això

LA PAERIA
PROCLAMA ELS
FINALISTES DE LA
FESTA DE L’ESPORT
L’Ajuntament de Lleida donarà a conèixer
el pròxim 7 d'abril els finalistes de la 7a
Festa de l'Esport Municipal, organitzada
amb el suport de Caixa de Sabadell i
l'empresa Romero Polo. L'objectiu de la
festa és reconèixer, valorar i premiar totes
les persones i entitats que fan possible la
vertebració de l'esport a la ciutat de Lleida.
Els premis es basen en la Grècia clàssica
(on els valors educatius predominaven en

suposa un augment d'assistència als centres
municipals del 30% respecte al 2001.
Segons la Memòria de l'Institut Municipal
d'Educació referent a l'any passat, una
activitat que ha tingut molt bona resposta
han estat els tallers i cursos inclosos dins
del programa "Educació al llarg de la vida",
adreçat a un públic de totes les edats. Un
total de 610 persones han participat en
els 31 cursos i tallers ofertats dins del
programa, que han centrat el continguts
en quatre blocs temàtics: el llenguatge i
la comunicació entre les persones, els
coneixements informàtics, la formació
personal i el gaudi del temps lliure.

La memòria també destaca l’àmbit de les
escoles bressol. Al llarg del curs 200102, l'Ajuntament ha atés 479 nens i nenes
de la ciutat, tant en els centres municipals
( 4 2 3 i n fa n t s ) c o m e n e l s d e l a
Coordinadora (56). En aquest sentit, cal
destacar que l’obertura de l'escola bressol
Joan XXIII ha suposat un increment de
32 places respecte al curs anterior.
El balanç de l’any 2002 indica que el Pla
Lector, destinat a fomentar l’hàbit de la
lectura entre els més joves, s’ha concretat
en la distribució de 212 lots (3.729 llibres
en total) entre l’alumnat d’educació
primària del cicle inicial.

el si de la ciutadania) i volen
reconèixer persones, tècnics,
equips i entitats que han
contribuït amb el seu
exemple a la difusió dels
valors educatius de l'esport.
La Paeria atorga 7 premis i
7 mencions per reconèixer
els valors educatius i socials
Imatge de l’edició anterior de la festa.
aconseguits mitjançant la
pràctica esportiva i l'activitat
física. El premi Palestra guardona el centre l'Olimpionike, els esportistes masculí i
més ben considerat durant el curs; l'Eteria, femení. Les mencions reconeixen la tasca
l'entitat social que millor promocioni de docents, mecenatges, promoció de la
l'esport; el Technic, premia el millor base, filosofia esportiva, trajectòria, tasca
entrenador; l'Shpera, l'equip esportiu; el directiva i organització. El 25 d'abril tindrà
Decatló, l'associació esportiva; i lloc el lliurament dels premis i les mencions.
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