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EL PLENARI
DELS INFANTS
PROPOSA UNA
LLEIDA MÉS
SOSTENIBLE

L'ampliació del carril-bici, la creació
d’aparcaments on deixar les bicicletes, la
perllongació de l'horari de la línia
d'autobús L12 de Cappont fins a les dotze
de la nit –per poder tornar de l'Illa de
l'Oci– o la instal·lació de més semàfors a
la ciutat són algunes de les propostes
que els representants del Plenari dels
Infants i els Adolescents de Lleida han
presentat al paer en cap, Antoni Siurana,
després de portar a terme un treball sobre
la mobilitat sostenible a la ciutat.

El Plenari dels Infants de Lleida van ser convidats a l’audiència pública del Plenari de Barcelona.

alternatives per assolir una ciutat més
ecològica, còmoda i sostenible.
El Plenari dels Infants de Lleida, juntament
amb el de Sant Sebastià, van ser convidats
també a l'audiència pública del Plenari
dels Infants a Barcelona. L'alcalde de
Barcelona, Joan Clos, va donar la
benvinguda als tres grups, que van anar
acompanyats del regidor d'Educació de
la Paeria, Francesc Pané, i de l'alcalde de
Donostia, Odón Elorza.

Els membres del Plenari van exposar el
treball davant l'alcalde de Lleida en una
audiència pública celebrada al saló de
Plens del Palau de la Paeria. Uns 2.100
alumnes d'entre 12 i 16 anys, de 14
centres de Secundària de la ciutat, han
participat en el programa i han suggerit

L'estudi sobre la mobilitat sostenible ha
estat la principal línia de treball del Plenari
dels Infants de Lleida, centrat en el tema
“Lleida, ciutat amiga dels Infants”. Els
joves han estudiat els itineraris que es
fan amb més freqüència (el camí de
l'escola, les sortides familiars, les activitats
de temps lliure, etc.) i els elements situats
als recorreguts (mobiliari, soroll,
obstacles). Els alumnes van puntuar l'estat
dels carrers i després van presentar les
propostes per a una mobilitat sostenible.

joventut

concurs
VIATGETECA,
TOTA LA INFORMACIÓ
PER VIATJAR
El Centre d'Informació Juvenil ha posat
en marxa la Viatgeteca, un punt
d'informació obert a la ciutadania on
es pot trobar tot el que es necessita
per organitzar un viatge de vacances.
La Viatgeteca posa a l'abast de tothom
els recursos per planificar unes
vacances a mida, des de guies de viatge
i informació sobre allotjaments fins a
l'assessorament sobre la documentació
que es necessita en alguns països.
Cada any la Viatgeteca va ampliant el
seu arxiu amb noves guies i material
de diferents oficines de turisme i de les
ambaixades dels països amb més
demanda. El servei de consulta estarà
en funcionament fins al 30 de setembre.

Com a atractiu complementari, el Centre
ha convocat un concurs de fotografies
de viatges i vacances per a joves d'entre
14 i 30 anys. Viatges Iltrida premiarà
els guanyadors amb viatges i diners en
metàl·lic.
Una de les opcions amb més èxit entre
els joves és l'Inter Rail, un bitllet de tren
que permet viatjar durant un mes per
Europa sense límit de quilòmetres. Al
Centre es pot trobar informació sobre
les diferents modalitats d'Inter Rail, els
llocs on allotjar-se, la documentació
necessària, etc. Per a més informació,
cal dirigir-se al Centre d'Informació
Juvenil (plaça dels Amics de Lleida,
s/n) o bé trucar al tel. 973 22 28 22.

CONCURS DE CARTELLS DE
LES FESTES DE LLEIDA 2003
La regidoria de Cultura ha convocat
el Concurs de Cartells de les Festes
de la Tardor 2003.
Les obres han d'incloure el text
següent: "Festes de la Tardor-Lleida
2003. Sant Miquel, del 27 al 29 de
setembre de 2003", i optaran a un
únic premi de 1.200 euros.
Els originals s'han de lliurar de l'1 al
4 de setembre de 2003, de 9.30 a
14.00 h, a la Regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de Lleida (carrer Major,
31, 2a planta de l'edifici Casino).
El veredicte es donarà a conèixer el
divendres, 5 de setembre de 2003, a
les 12.00 h.
Regidoria de Cultura. Carrer Major,
31. 973 70 03 94 / 973 70 03 73
www.paeria.es/cultura
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