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La temporada de les piscines municipals
a la ciutat de Lleida s’iniciarà el 9 de juny
amb l’obertura de les instal·lacions dels
barris de Balàfia, Bordeta, Cappont i
Pardinyes, mentre que les de Gardeny,
Magraners i Secà de Sant Pere ho faran
el dia 16. L’horari de les instal·lacions
és d’11.00 a 19.30 h. El preu de l’entrada
individual és de 2,10 €. Els usuaris tenen
a la seva disposició abonaments de cinc
entrades (que pugen fins a 7,30 €), deu
(13,80 €) i vint (24 €) i un abonament de
temporada per a totes les piscines que
costarà 53 €.

Les piscines municipals tindran la figura
del mediador intercultural amb la incorporació de 6 persones dedicades a informar els usuaris en diferents idiomes
de les normatives de les instal·lacions
per evitar accidents i facilitar la convivència entre els banyistes. Alhora, la Paeria
intensificarà la campanya de divulgació
de les normes bàsiques de salut i d’ús
de les piscines per evitar-hi els accidents.
Es tracta d’una iniciativa que va adreçada
a tots els ciutadans mitjançant plafons
informatius, fullets o crides de megafonia
en sis idiomes.

Mig miler d’estudiants participen
al Premi Liceu Escolar d’Educació
El X Premi Liceu Escolar d'Educació Plàstica, adreçat a alumnes
d'educació primària de Lleida, ha tingut enguany la participació
de 499 estudiants de 10 centres educatius de la ciutat. A la
convocatòria d'aquest any, que ha tingut el lema “L'educació
per a la Pau, la Convivència i la Solidaritat: Els Drets Humans”,
s’han presentat els centres educatius Col·legi El Carme, Col·legi
Maristes Montserrat i els CEIP Magraners, Balàfia, Sant Jordi,
Frederic Godàs, Pràctiques I, Pràctiques II, Pardinyes i Joan
Maragall. Un treball del Col·legi Maristes titulat “Drets dels
infants” ha estat el guanyador de la categoria de cicle inicial.
El CEIP Joan Maragall, amb l’obra “Tenim l’esperança posada
a les mans”, s’ha endut el guardó del cicle mitjà, i el CEIP
Frederic Godàs ha rebut el premi del cicle superior amb el
treball “Tots construïm la pau”. Els guardons consisteixen en
vals de diners per a les escoles per adquirir material escolar.

Arxiu IME

educació

Arxiu Institut Acció Esportiva

El 9 de juny comença
la temporada de
piscines municipals

El guardó vol potenciar els valors de la convivència i la solidaritat.
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Regidoria de Participació
Ciutadana i Promoció de la Dona
Carrer Tallada, 32, altell
Telèfon: 973 70 04 53

La Regidoria de Participació Ciutadana i Promoció de la Dona convoca el Premi Baula
amb la voluntat de contribuir al foment d’experiències participatives en l’àmbit de la gestió
de polítiques locals i a la difusió de les més reexides i innovadores.
Al premi podran concórrer totes les administracions locals, les persones que en són
responsables o les entitats que han treballat en experiències de participació ciutadana
de l’àmbit de les comunitats de llengua catalana. Els treballs presentats hauran de ser
escrits en català i reflectir el procés d’implementació i avaluació, pel que fa als seus
resultats finals, d’una experiència de participació ciutadana.
El termini de presentació finalitza el 15 de setembre i ha d’adreçar-se a la regidoria
en qüestió i fer-se arribar al Registre de l’Ajuntament (Edifici Pal·las, pl. Paeria, 11).

