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Camps de treball
urbans per als
joves de 13 a 25
anys de Lleida
Els joves de Lleida de 13 a 25 anys tenen l’oportunitat de gaudir de tres camps de treball urbans.
La Regidoria de Joventut, amb la col·laboració del
Parc Científic de Gardeny, posarà en marxa el camp
de treball científic a Gardeny del 4 al 15 de juliol,
que consistirà a escollir un edifici de la ciutat i
aprendre a dissenyar-lo en 3D. La segona activitat
prevista és el camp de treball de teatre al Castell
del Rei del 18 al 29 de juliol, amb el muntatge, a
càrrec de l’Aula de Teatre de Lleida, d’un espectacle
teatral per explicar la història de la Suda als nens
i les nenes que participen als casals d’estiu.
El camp de treball de medi ambient és farà a la
Mitjana de l’1 al 14 de juliol. La formació, que anirà
a càrrec de la Regidoria de Medi Ambient, consistirà
a convertir els joves en monitors que explicaran
als participants de les estades municipals d’estiu
la importància de la conservació de la natura.
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Visita oficial de la
consellera de Justícia
La consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya,
Pilar Fernández Bozal, va fer la seva primera visita institucional a l’Ajuntament de Lleida, on va ser rebuda per l’alcalde
de Lleida, Àngel Ros. A l’acte van assistir els regidors i
regidores de la corporació, a més del delegat de la Generalitat
a Lleida, Ramon Farré. La consellera va signar el Llibre d’Or
i va visitar el saló de sessions, on va contemplar el retaule
de la Verge dels Paers i la Carta Pobla de la ciutat.
El paer en cap va expressar el seu desig “d’establir tota la
col·laboració en tots els àmbits en un dels pilars de l’estat
de dret com ho és l’administració de justícia”. L'alcalde va
destacar que és primordial que l’ampliació de l’Audiència de
Lleida es faci al Centre Històric.

