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Visita d’escolars al Mercat de Fleming
• Uns 650 alumnes de 13 centres educatius coneixen el seu funcionament intern

M

és de 650 alumnes de 13 escoles de Lleida participen aquest
curs en la visita guiada al Mercat
Municipal Ronda Fleming. Aquestes visites escolars són una iniciativa que promou l’Ajuntament de Lleida per mitjà del
programa “Educació a l’abast”. Els escolars
han pogut conèixer sobre el terreny la vida
interna del mercat municipal, les parades,
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la planificació, els venedors, els productes
i en definitiva una forma de comerç i de
consum en què s’enforteix la relació entre
els clients i els comerciants. A més, aquestes visites amb nens i nenes tenen una
importància estratègica perquè es tracta
de descobrir-los un equipament comercial
col·lectiu que esdevé un espai de referència
de proximitat i d’interacció social. •••

Salut Pública

Entorn sense fum a l’accés de les escoles
• Iniciativa per reduir l’exposició al fum ambiental del tabac entre els infants de la ciutat

L

a Paeria impulsa conjuntament amb
la UdL i l’Agència de Salut Pública de
Catalunya el projecte “Entorn sense
fum” amb l’objectiu que els espais exteriors d’accés immediat als centres escolars,
compartits per pares, mares i infants, siguin
un entorn sense fum. A les escoles Camps
Elisis, Príncep de Viana, Joc de la Bola, Pi-
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nyana i Pràctiques II ja s’ha col·locat una
placa amb el rètol “Entorn sense fum”. Amb
aquesta iniciativa es vol reduir l’exposició al
fum ambiental de tabac entre els infants de
la ciutat, reforçar l’acció educativa i preventiva envers els alumnes pels seus familiars i
reduir la visibilitat de la conducta de fumar
on hi ha presència d’infants. •••

