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Visita oficial de
Carod-Rovira,
Puigcercós i Saura
El vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira,
ha visitat el Palau de la Paeria, on ha estat rebut per l’alcalde
de Lleida, Àngel Ros, i els representants dels grups municipals.
Carod també ha participat en els actes del XX aniversari de
l’Escola Oficial d’Idiomes de Lleida (EOI).

D’altra banda, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, i els portaveus
dels grups municipals han rebut el conseller de Governació i

Carod-Rovira va visitar l’Ajuntament i va impartir una conferència a l’EOI.

Administracions Públiques de la Generalitat, Joan Puigcercós,
i el d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura,
amb motiu de la seva visita institucional a l'Ajuntament de
Lleida. Puigcercós ha destacat la normalitat en la relació entre
els ajuntaments i la Generalitat, articulada en gran manera per
mitjà de la conselleria que encapçala. Ros ha remarcat la
sensibilitat de la Generalitat respecte als ajuntaments.

Plans d’ocupació
per a 40 nois i
noies de la Mariola

El paer en cap saluda un dels 40 joves que participen en els programes.

Quaranta joves de la Mariola d’entre 16 i 25 anys i amb risc
d’exclusió social participen en tres programes d’ocupació que
du a terme l’Institut Municipal de Treball Salvador Seguí (IMT),
en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
Es tracta de plans d'ocupació per formar col·locadors de cartróguix, dinamitzadors en tecnologies de la informació i la comunicació i mediadors culturals. També s'està impartint un curs
de mecànic de vehicles de dues i tres rodes i un d'auxiliar de
serveis a la comunitat, aquest darrer a la Casa d'oficis la Mariola.

treball

Durant la seva estada a la seu de l’EOI Carod-Rovira ha impartit
una conferència titulada “Les oportunitats d’una societat
pluringüe” i ha defensat que “el coneixement de diverses
llengües dóna riquesa i competitivitat a Lleida”, alhora que ha
recordat l'esforç per l'ensenyament de llengües estrangeres
dècades enrere de persones com Jaume Magre.

