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AUDIÈNCIA PÚBLICA
AL PLENARI DELS
INFANTS I DELS
ADOLESCENTS

El 14 de juny, va tenir lloc la tradicional
audiència pública del Plenari dels Infants
i dels Adolescents de la ciutat de Lleida,
acte presidit per l’alcalde de Lleida, Àngel
Ros. Els nois i noies integrants del plenari
van presentar públicament les seves
propostes a partir del treball efectuat
durant aquest curs sobre la ciutat de Lleida
com a model de convivència i de pau.
Les propostes dels nens i les nenes de la
ciutat abasten aspectes com la millora de
l’enllumenat dels carrers, l’augment de la
xarxa de carril-bici, la demanda de més
jocs i fonts a les places públiques,
l’ampliació de la informació sobre els noms
dels carrers o la posada en marxa d’una
campanya de civisme, entre d’altres.

serveis personals

En el decurs de l’acte, els regidors
responsables de les diferents àrees de

Els joves van presentar idees adreçades a potenciar un model de ciutat basat en la convivència.

govern van atendre les propostes dels
infants i, juntament amb l’alcalde, van
prendre el compromís d’estudiar-les.
A l’audiència pública, els nois i noies van
manifestar que, en les seves peticions,
defineixen les condicions necessàries per
conviure pacíficament a la nostra ciutat,
tenint present les realitats més properes
i les situacions de la vida quotidiana.
Consideren que si es vol que Lleida sigui
un espai de convivència i de pau, s’ha

En aquest sentit, van manifestar que la
cultura de convivència i de pau es pot
trobar representada en diferents camps,
com poden ser l’urbanisme, les institucions
o els espais públics. Cada centre educatiu
va confeccionar una ruta turística, la Ruta
de la Convivència, que inclou els elements
que poden representar aquesta idea.

avís

AMPLIACIÓ DEL
CENTRE OBERT
PER A JOVES DE
LA MARIOLA

MICROCRÈDITS PER A DONES

L’Ajuntament està rehabilitant un local
municipal ubicat al carrer Lluís Millet
amb la finalitat que els germans
Maristes puguin ampliar el Centre
Obert per a Joves de la Mariola.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
visitar les futures dependències del
Centre, que tenen 23 0 metres
quadrats distribuïts en dos nivells a fi
de separar les activitats lúdiques de
les d’estudi.

s’adreça a infants i joves de fins a 17
anys que necessiten un reforç
especial, tant de tipus social com
educatiu, després de les classes
diàries.

Actualment, al Centre estan inscrits
una cinquantena d’alumnes, però els
germans Maristes estan convençuts
que la xifra podrà augmentar quan el
servei es traslladi. La congregació
marista gestiona aquest servei, que

A més de l’alcalde i de representants
dels Maristes, van assistir a la visita
la regidora d’Urbanisme, Marta
Camps, el regidor de Serveis
Personals, Candi Villafañe i Montse
Parra, en qualitat de regidora de zona.
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d’assegurar que els valors i els interessos
de totes les persones hi estiguin
representats i que el model de ciutat que
es vol construir sigui coherent.

Visita a les futures dependències.

La R e g i d o r i a d e Pa r t i c i p a c i ó
Ciutadana i Promoció de la Dona ha
obert el termini per presentar-se a la
concessió de microcrèdits per afavorir
l’autoocupació femenina i la creació
d’empreses promogudes per dones,
amb la finalitat d’establir una via
alternativa per a l’accés de la dona
al món laboral.
Les dones interessades poden
concórrer a la convocatòria d’ajuts,
presentant les corresponents
instàncies fins al 17 de setembre de
2004. Les bases es poden consultar
a la web de la Paeria (www.paeria.es)
o bé recollir-les a la Regidoria.
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