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Ajuts per a les entitats veïnals

• Juntament amb les cases regionals de Lleida, rebran enguany un total de 167.755 euros
ció d’Associació de Veïns (FAVLL) amb
una subvenció de 20.250 euros.
Del total dels diners, el 77% es destinarà a projectes d’entitats veïnals i un
11,8%, a programes de les cases regionals. El total d’activitats subvencionades enguany són 170, que corresponen a 143 accions provinents de les
associacions de veïns i 27 portades a
terme per les cases regionals.

Acte de signatura dels convenis amb les entitats veïnals i les cases regionals. © H. Sirvent

L
Medi Ambient

a Paeria i les associacions de
veïns i cases regionals de Lleida van signar els convenis de
col•laboració pels quals l’Ajuntament
destinarà el 2014 un total de 167.755

euros a 170 projectes d’aquestes
entitats, una xifra que suposa un increment del 3,87% respecte a l’any
anterior. A més, s’ha reconegut la singular funció i estructura de la Federa-

El paer en cap, Àngel Ros, va explicar que “les entitats veïnals i les cases
regionals són bàsiques per al moviment associatiu de Lleida i són un indicador de la vitalitat de la vida social
de la ciutat”.
Per la seva banda, la regidora de
Participació Ciutadana, Dolors Arderiu, va explicar que “enguany les associacions fan més de 500 activitats que
donen cobertura a unes 5.000 persones de la ciutat de Lleida”. •••

L’Agenda 21 aplega 72 escoles

• A favor d’un món més sostenible, amb projectes relacionats amb el medi ambient

S

etanta-dos centres educatius de
Lleida participen enguany en la
9a edició de l’Agenda 21 Escolar,
un programa educatiu que té per objectiu implicar les escoles i els infants
a favor d’un món més sostenible per
mitjà de projectes relacionats amb el
medi ambient.

Els centres educatius duen
a terme programes com ara
el tractament de residus o
l’estalvi energètic

aquest programa educatiu, l’Escola
Plançó i l’Escola Sant Josep de Calassanç. A més, les escoles Pinyana, Pràctiques 1 i els Jesuïtes Lleida-Col•legi
Claver van signar el compromís per
iniciar un projecte triennal. •••

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
presidir la signatura del compromís
dels centres educatius amb l’Agenda
21 Escolar. Durant l’acte, el paer en
cap va destacar que es tracta “d’una
eina pedagògica educativa plenament consolidada a la ciutat, en què
els nens i nenes duen a terme projectes de sensibilització mediambiental
com horts, tractament de residus i estalvi energètic, trametent arreu valors
tan importants com el de la sostenibilitat i la cura del medi ambient”.
Dos nous centres educatius van
signar el seu compromís d’adhesió a
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