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Activitats educatives per a infants i adolescents

•P
 er reforçar els valors de l’amistat, el respecte i el compromís social dels menors

personal i fer un treball integral per a
la socialització i l’adquisició d’hàbits
de menors entre 3 i 18 anys. D’aquesta
manera es compensen les necessitats
socioeducatives dels infants atesos.
Per tal de donar continuïtat a
aquests recursos, es preveu prorrogar
durant l’estiu les intervencions educatives d’aquests serveis i projectes a fi
de garantir l’atenció dels infants i els
adolescents. En total, s’atendran més
de 500 infants i joves amb especial
vulnerabilitat.

Acte de cloenda del programa d’activitats per a infants i joves als Camps Elisis. © B. Social

L’Ajuntament de Lleida organitza,
per mitjà de la Regidoria de Benestar
Social i Ocupació, un seguit de projectes i activitats d’atenció a la infància i a
l’adolescència. Entre d’altres, es coordina la Xarxa de centres oberts de la
ciutat i les ciberaules municipals i els

24

La Paeria • Ajuntament de Lleida

programes educatius dels Educadors
d’Entorn de la regidoria.
Tant els centres oberts com les ciberaules i els Projectes d’Entorn Municipals organitzen activitats amb la finalitat d’estimular el desenvolupament

La finalitat dels programes d’estiu
és oferir i facilitar un espai educatiu durant els mesos de juliol i agost
per reforçar els valors de l’amistat,
el respecte i el compromís social,
a més de reforçar les competències
d’aprenentatge dels infants. Les activitats giren al voltant de tallers, esports, jocs de socialització, tallers tecnològics, etc. •••
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Neix el Consell de Benestar i Acció Social

•Ò
 rgan per a l’assessorament, la proposta i la participació en matèria de benestar social
El Consell de Benestar i Acció Social
de la Ciutat de Lleida s’ha constituït
com a òrgan consultiu de participació
comunitària per a l’assessorament, la
proposta i la participació en matèria
de benestar social a Lleida. L’ens és integrat per 93 representants amb dret
a vot de diferents institucions (Ajuntament, Estat, Generalitat de Catalunya),
del món de l’empresa, els sindicats, els
col•legis professionals, les entitats del

Hi ha 93 representants
d’institucions, empreses,
sindicats, col·legis
professionals i entitats
de la societat civil
tercer sector i altres entitats de la societat civil.
En el marc de la constitució, el paer
en cap, Àngel Ros, va explicar que la

Sessió de constitució el dia 29 d’abril al Salò de Sessións de la Paeria. © H. Sirvent

creació del consell a Lleida respon
a la voluntat de disposar d’un espai
de referència, central i aglutinador,
que permeti una mirada i intervenció
plural i global a la realitat social, cada
cop més complexa, de la nostra ciu-

tat. L’alcalde va dir que el consell ha
d’esdevenir un fòrum per parlar, proposar i analitzar la problemàtica de tot
l’àmbit relacionat amb el benestar social. En la primera sessió es va aprovar
el decàleg-full de ruta. •••

Més de 1.300 infants lleidatans prenen part en
el programa educatiu “L’Aventura de la vida”
• E ls treballs s’han centrat en les habilitats per a la vida i els hàbits saludables
Més de 1.300 infants de 17 centres escolars de Lleida, d’entre tercer
i sisè curs de primària, han participat
aquest curs en el programa educatiu
“L’Aventura de la vida”.
El paer en cap, Àngel Ros, va presidir
l’acte de cloenda que es va dur a terme a l’Auditori Enric Granados, amb
la presència d’escolars i de mestres.
El vídeo que s’havia enregistrat per a
la cloenda incloïa una intervenció del
desaparegut alpinista lleidatà Juanjo
Garra adreçada als escolars. També hi
apareixien l’atleta Eva Ledesma, el pilot de ral·lis Albert Llovera i Joan Sorribes, actor de la sèrie televisiva “Polseres vermelles”, entre d’altres.
Àngel Ros va subratllar que amb
aquest programa els escolars “han
rebut educació en temes de salut,
d’habilitats i de valors fonamentals

per tenir presents al llarg de tota la
vida juntament amb hàbits saludables”.
El treball s’ha centrat en dos eixos,
que són les habilitats per a la vida
(respecte envers un mateix i els altres,
gestió de les emocions, prendre deci-

Un espectacle de teatre
música i audiovisual va
suposar el colofó
Membres de les escoles participants. © H. S.

sions, afrontar els desafiaments, etc.) i
els hàbits saludables (descans i activitat, alimentació, higiene, consum de
tabac, etc.).
“L’Aventura de la vida” és un programa ampli, que s’ha anat consolidant
al llarg del temps i que ha anat crei-

xent incorporant nous camps d’acció
on poder desenvolupar els objectius
educatius. L’acte de cloenda va consistir en un espectacle de teatre, música
i audiovisual que combinen l’esforç, el
compromís i les qualitats personals,
un conjunt de valors implícits en el
mateix projecte educatiu. •••
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