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L’audiència pública al Plenari dels Infants i dels Adolescents de Lleida va tenir lloc al Palau de la Paeria. © H. Sirvent

Els joves demanen punts de Wi-Fi a la ciutat

• E l Plenari dels Infants ha treballat el desenvolupament de la Lleida Smart Green City
Punts Wi-Fi a tota la ciutat, un servei de lloguer de bicicletes i la creació
d’aplicacions mòbils específiques de
servei al ciutadà en diferents àmbits
com la salut, la mobilitat o l’esport són
algunes de les propostes que han fet
els joves del Plenari dels Infants i dels
Adolescents de Lleida per millorar la
ciutat.
La Paeria va acollir la 15a audiència anual als nois i noies del Plenari
dels Infants i dels Adolescents, que
aquest any han centrat el seu treball
en l’anàlisi de la ciutat des del punt de

Els menors volen la creació
d’aplicacions mòbils
específiques de servei al
ciutadà en diferents àmbits
vista del desenvolupament de la Lleida Smart Green City. L’ens de participació juvenil, integrat per 1.060 nois
i noies de 16 centres educatius de
Lleida, ha reflexionat sobre les noves
tecnologies i Internet. S’han treballat
temes de seguretat per poder valorar els beneficis que pot tenir per a la
ciutat l’aplicació de les noves tecnolo-

gies. També s’ha reflexionat sobre les
noves maneres de comunicar i participar que permeten les xarxes socials.
Els nois i noies del Plenari proposen
disposar de punts Wi-Fi a tota la ciutat
amb la finalitat que tothom tingui accés de manera gratuïta a les tecnologies. També demanen que s’instal•lin
aixetes amb sensors als edificis públics, instal•lar també aquest tipus de
mecanisme als contenidors de brossa
per saber quan estan plens, a més de
sensors d’humitat als jardins i les places i també als fanals. •••

Mural d’“El petit príncep” a l’Escola Balàfia

• E n la confecció de l’obra han col·laborat alumnes de l’Escola Municipal de Belles Arts
L’Escola Balàfia ha estrenat el mural
que decora la paret del pati del centre que dóna al carrer Valls d’Andorra i
que està dedicat al conte “El petit príncep”, amb el qual l’alumnat de l’escola
ha estat treballant en el marc d’un
projecte del Centre de Recursos Pedagògics. En el mural han col•laborat diferents alumnes de l’Escola Municipal
de Belles Arts Leandre Cristòfol, que

han ajudat els nens i nenes de P-3 a
reflectir diferents missatges que han
extret del treball dut a terme a partir
d’aquest conte. També hi han participat alguns pares i mares.

Acte d’inauguració del mural. © H. Sirvent

L’Ajuntament continuarà fent actuacions a l’escola amb l’arranjament
de les xarxes esportives i les seves
instal·lacions. •••
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