PARTICIPACIóCIUTADANA
lapaeriafebrer2011

EDUCACIó

21

El Baula, per als
Castellers de Lleida

LES GUANYADORES DEL PREMI BATEC. © TONY ALCÁNTARA

ENTREGA DE PREMIS EN EL SALÓ DE PLENS DE LA PAERIA. © H. S.

El 7è Premi Baula en la modalitat de la millor entitat
cívica ha recaigut “ex aequo” en els Castellers de
Lleida i en l’Associació Down Lleida. L’apartat de la
millor activitat ha correspost a la Federació
d’Associacions de Veïns de Lleida, mentre que
Miquel Costa, president actual d’aquesta organització veïnal, ha rebut el guardó d’argent a la millor
trajectòria. El Premi Baula, que convoca la Regidoria
de Participació Ciutadana, té com a objectiu el reconeixement de persones i entitats lleidatanes per la
funció cívica que fan en favor de la societat i per la
seva implicació ciutadana.

Premi a l’ús de la
wiki a primària
Un estudi sobre l’ús d’eines col·laboratives a Internet (wiki) a primària i les seves possibilitats
educatives és el guanyador de la 14a edició del
Premi Batec a la recerca i la innovació educatives.
El treball porta per títol “L’ús de la wiki a primària:
aprendre a col·laborar, col·laborar per aprendre”
i les seves autores són la doctora en Psicopedagogia Manoli Pifarré i Rossana Jové, llicenciada en
Psicopedagogia. El segon premi del Batec és per
a l’estudi “Treballs digitals: Què, com i per què?”,
de Pep Borràs. També ha rebut un accèssit el
treball “Acompanyant mestres que comencen”, de
Bertomeu Buira i Mercè Sorribes.
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Millora de la
imatge del
local social
de Gualda
RENOVACIó DE
LA PINTURA
ELS REGIDORS JOAN GÓMEZ I JOSEP BARBERÀ VISITEN EL LOCAL. © PART. CIUTAD.

Les instal·lacions del local social de
Gualda s’han millorat amb la renovació de la pintura. L’equipament
s’afegeix així als espais municipals
que s’han inclòs al pla d’actuació
iniciat al mes d’agost del 2010, per
mitjà del qual s’ha renovat la pintura de l’interior de diferents edificis,
centres cívics i locals socials de
l’Ajuntament de Lleida.

Aquests treballs de millora s’han
dut a terme amb la participació de
set pintors del pla extraordinari
d’ocupació del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya per a la realització de tasques
professionals, relacionades amb la
renovació de pintura de tancaments, parets interiors, façanes,
revestiments i elements estructu-

rals dels centres cívics i els edificis
municipals.
Des que es va posar en marxa
aquest pla d’actuació, ja s'han fet
els treballs en locals com els de
l’AV de l’Avinguda del Segre, les
dependències de la Llar de Jubilats
i el Casinet de Llívia o la Llar de
jubilats dels Magraners.

