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LA PAERIA CEDEIX
UN LOCAL A LA
FEDERACIÓ DE
CASES REGIONALS

L’espai cedit per
la Paeria és ubicat
al Centre Cívic
de Balàfia.

El tinent d'alcalde de Participació, Educació
i Sostenibilitat, Francesc Pané, va signar
el proppassat 21 d’abril un conveni amb
la Federació de Cases Regionals de Lleida
en virtut del qual la Paeria li cedeix un
local situat al Centre Cívic de Balàfia. En
aquest espai la Federació podrà mantenir
reunions i tenir el seu arxiu.

capacitat per a 300 persones), el servei
de bar, etc.

Igualment, l’entitat podrà compartir una
sala de juntes del Centre Cívic i utilitzar
els diversos serveis que ofereix l’edifici,
com la sala de l’auditori (espai amb

La Federació aglutina les diverses entitats
que hi ha a Lleida i que representen
algunes de les regions de la geografia
espanyola.

avís
PREMI BATEC
L'Institut d'Educació "Ramon Barrull"
ha convocat el 8è Premi Batec a la
recerca i innovació educatives.
Hi poden participar els professionals
de l'educació de tots els nivells
educatius i àmbits de l'educació
formal i no formal dels Països
Catalans. Els treballs hauran de ser
una recerca aplicada a l'educació o
bé donar a conèixer els resultats
d'experiències educatives innovadores, degudament fonamentades.
Els treballs s'han de presentar abans
del 29 d'octubre al Registre de
l'Ajuntament de Lleida (plaça de la
Paeria, 11, ed. Pal·las) i optaran a un
únic premi dotat amb 6.000 euros.
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La disponibilitat d’un local era una vella
reivindicació de la Federació de Cases
Regionals de Lleida, que fins ara no
disposava d’un espai concret com a seu
de l'entitat.

En concret, hi són representades la Casa
de Andalucía, la Casa de Aragón, el Centro
Castilla-León, el Centro Extremeño i el
Centro Galego, a més de tenir adscrits
dos centres més, la Casa de Cantàbria i
la Casa d'Aragó de Mollerussa.
La Federació de Cases Regionals de Lleida
es va fundar fa més de 25 anys amb
l'objectiu de ser el nexe d'unió de les
diverses cases regionals i centres que hi
havia a Lleida i col·laborar en la seva tasca
cultural i de divulgació.

LA PAERIA MILLORA EL LOCAL
DE L’AV DE LA CAPARRELLA
L'Ajuntament de Lleida ha portat a
terme diverses millores al local de
l'Associació de Veïns de la Caparrella.
Les obres que s'han desenvolupat al
local (antigues instal·lacions de l'escola
unitària de la partida) han permés
remodelar i pintar la façana i pintar
l'interior del local, alhora que s’ha
arranjat l'entorn.
El cost de les obres d'aquesta reforma
l'han compartit l'Associació de Veïns
de la Partida de la Caparrella i la
regidoria de Participació Ciutadana.
L’actuació forma part de les obres de
manteniment de locals socials i centres
cívics municipals que porta a terme la
regidoria de Participació, la qual, durant
aquest any 2004, hi destinarà 300.000
euros.

Enguany la Paeria ha desenvolupat
les obres de manteniment i millora a
la sala parroquial de la partida
Montserrat, a l'Associació de Veïns
Democràcia, al Centre Cívic de
Cappont, al local social del Clot de
les Granotes, al de la FAVLL i al
Centre Cívic de l'Ereta.

