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Premis Lleida Ciutat de Comerç

•R
 os anuncia que la Paeria engegarà a la tardor una campanya de promoció comercial
La Llotja de Lleida va acollir el 28 de
juny l’acte de lliurament de la primera edició dels Premis Lleida Ciutat de
Comerç, que convoca la Paeria, i que
va aplegar els representants del teixit
comercial de la ciutat.
En el marc del lliurament dels premis, l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
avançar que l’Ajuntament de Lleida
farà a partir de la tardor una campanya per promoure el comerç de la ciutat
i per incentivar que els consumidors
comprin al comerç local, tant els lleidatans com la seva àrea d’influència.
En aquesta primera edició s’han rebut 80 candidatures, de les quals han
sortit els guanyadors de les 18 categories dels premis. Els premiats van ser
l’Associació de Comerciants de l’Eix
Comercial de Lleida, l’Associació de
Comerciants, Empresaris i Professionals Zona Alta, Pimec Comerç Lleida,
Punt del Llibre S.L., Shalom, Tauró Ba-

Foto de família a La Llotja amb els empresaris del comerç guardonats i les autoritats. © H. S.

S’hi han presentat unes 80
candidatures d’empreses
que optaven a les 18
categories del certamen

callaners, Santa Marta, Led Tech, Brodats Marina, Quiosc Lateral i Natural
Òptics. També es va fer una menció
especial als presidents de les associacions de comerciants de Balafia, Pardinyes, Cappont i la Bordeta. •••

•C
 ombina processos d’aprenentatge basats en les TIC i el servei a la comunitat
L’exposició del projecte “Mirant el
barri amb altres ulls” és organitzada
per la Fundació Pere Tarrés, la Llar de
Jubilats del Secà de Sant Pere i l’IES
Torres Vicens. La Paeria col·labora amb
el projecte en el marc del programa
d’actuacions adreçades a la gent gran.

Els 12 joves i els 6 avis
proposen millores per al
barri del Secà de Sant
Pere relacionades amb
les noves tecnologies

contribueix en el projecte amb la seva
experiència vital i coneixements sobre
el barri, participant en el debat de les
propostes de millora per al barri amb
relació a les TIC. En aquest projecte
hi han participat 12 joves i 6 avis que
han fet equips de tres persones. •••

“Mirant el barri amb altres ulls” és
una proposta educativa i de sensibilització que aposta per una metodologia d’aprenentatge-servei, en què es
combinen processos d’aprenentatge
basats en les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) i el servei a
la comunitat, centrat en el foment de
l’envelliment actiu i la superació de la
soledat de la gent gran.
La tasca dels joves en aquesta proposta consisteix a detectar el nivell
inicial de competències TIC del seu
apadrinat o apadrinada (la persona
gran) i fer un plantejament del programa de formació. A canvi, la gent gran
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Exposició “Mirant el barri amb altres ulls”

Els regidors Dolors Arderiu i Jesús Castillo, amb els participants en el projecte. © H. Sirvent
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