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ACOMIADAMENT
DEL CURS
D’ACTIVITATS
ESPORTIVES PER
A LA GENT GRAN

Les Basses d’Alpicat van ser escenari de la
festa d’acomiadament del curs 2003/04
d’activitats esportives per a la gent gran. La
jornada va incloure un circuit d’activitats
lúdiques i esportives, un dinar i el lliurament
de diplomes als participants. A l’acte van
participar unes 600 persones, que van
practicar exercicis de relaxament, van gaudir
del tradicional dinar de germanor i van
participar en danses col·lectives.
La festa de les Basses va comptar amb un
circuit d’activitats lúdiques i esportives i va
cloure amb un ball de fi de festa.

educació

Unes 650 persones han participat en el
programa esportiu per a gent gran, organitzat
pel departament de Serveis Personals de

La festa es va fer al parc de les Basses i va aplegar uns 600 participants.

Personals de l’Ajuntament de Lleida, i que
ha inclòs propostes variades com ara
gimnàstica, natació, activitats aquàtiques i
tai-txí.

Les activitats d’aquests cursos, que tenen
un preu simbòlic que oscil·la entre els 18 i
25 euros anuals, es reprendran a partir del
pròxim mes d’octubre.

El programa se celebra cada any entre els
mesos d’octubre i maig i és destinat als socis
dels casals municipals. La majoria de les
persones que s’hi inscriuen són dones.

L’acte festiu de cloenda del programa
municipal se celebra des de l’any 1999 al
Parc Alcalde Pons, conegut popularment
com les Basses.

avís

CLOENDA DE LES
ACTIVITATS
EXTRAESCOLARS
EDUCACIÓ
A L’ABAST

La sala Jaume Magre ha acollit el 10 de
juny la cloenda del programa d’activitats
extraescolars Educació a l’Abast, proposta
de l’Institut Municipal d’Educació
adreçada a alumnes d’educació infantil,
primària i secundària de la ciutat de Lleida.
En aquest curs s’han ofert 197 activitats,
que han tingut la participació d’alumnes
de 78 escoles de Lleida.
L’oferta educativa d’enguany s’ha centrat
en aspectes com les activitats d’animació,
jocs i contes; l’educació centrada en les
arts plàstiques i el coneixement del
patrimoni artístic; l’educació en valors;
l’educació musical; l’educació centrada
en el teatre; el coneixement de la ciutat;
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Una de les activitats d’aquest curs.

el cos en moviment; l’educació per a la
salut; la diada de l’Horta, i la informàtica.
Al mateix acte de cloenda es va inaugurar
l’exposició “Aprenem dels Artistes al Museu
d’Art Jaume Morera”, on es mostren els
treballs dels infants participants en els
tallers d’educació visual i plàstica.
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