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Un compromís ferm amb l’educació
Crec que l’educació té pilars: l’escola, la família i la ciutat, i un gran
protagonista que és l’alumne.
En aquest número especial de
la revista La Paeria us vull trametre el compromís de la ciutat (Ajuntament i societat) amb
l’educació.

Benvolguts conciutadans,
El mes de setembre és el de retorn a l’activitat educativa per a
tots els nens i nenes, nois i noies
de la nostra ciutat.
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valors són bàsics per tenir una
societat cohesionada i uns homes i dones plenament desenvolupats en totes les seves dimensions: intel·lectuals, espirituals i
materials.

L’Ajuntament de Lleida, fidel a
la seva tradició d’implicació en
l’educació, ofereix a les famílies i
als centres educatius un conjunt
molt ampli d’activitats que tenen
com a objectiu contribuir al procés d’educació i d’aprenentatge
dels més de 30.000 alumnes de la
nostra ciutat.

Aquest mes de setembre la Paeria dedica a l’educació la revista que mensualment fem arribar
a totes les famílies de Lleida. En
aquest número extraordinari hi
trobareu l’oferta educativa que
fem a les famílies i als centres
educatius, perquè només coneixent-la podran gaudir de les
oportunitats de formació per als
escolars i els estudiants lleidatans i lleidatanes.

Mitjançant l’educació aconseguim ciutadans i ciutadanes
que creixen com a persones amb
valors i que faran progressar la
nostra societat i la nostra ciutat.
Només amb l’educació s’assoleix
una igualtat efectiva de drets entre les persones. La igualtat i els
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