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L’edifici de la Meta serà propietat de la ciutat
• Juntament amb els terrenys i l’edificació dels Docs del costat de l’estació de ferrocarril

L

’Ajuntament de Lleida ha que l’únic edifici del modernisarribat a un acord de vo- me industrial de Lleida pugui
luntats amb el grup Vall ser desenvolupat i rehabilitat
Companys, propietari de la Fa- des de l’Ajuntament”, ha afegit
rinera la Meta i els Docs del cos- Àngel Ros.
tat de l’estació, sobre les línies
Aquesta operació és
d’actuació que perestratègica per a la
metran a la ciutat
ciutat atès que
disposar dels terAcord de
permetrà avanrenys i edificis
çar en la dinaque actualment
voluntats amb
mització social
ocupen aquests
el grup Vall
i
econòmica
dos edificis.
Companys
de la plaça Berenguer IV, l’enllaç
El final d’aquest
amb el carrer Remoprocés, segons ha
lins Magdalena, i permetrà
explicat l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, “a més del valor pa- avançar en l’entorn de Príncep
trimonial, representarà per a la de Viana i la rambla de Ferran.
ciutat no només recuperar per
El Col·legi d’Arquitectes farà
a l’interès públic els dos edificis,
sinó, a més, tenir el control del un estudi de l’estat dels edificis
desenvolupament urbanístic i un altre sobre els usos que podel Pla de l’Estació”. “L’aposta és drien acollir. •••

Edifici de la Farinera la Meta, a Príncep de Viana. © S. Comunicació

Infància

Audiència al Plenari dels Infants

• Els alumnes reclamen posar en marxa una campanya contra l’assetjament escolar

E

l Saló de Sessions de l’Ajuntament de
Lleida va acollir la XVII Audiència als
nois i les noies del Plenari dels Infants
i dels Adolescents, que enguany s’ha centrat en els drets i els deures dels infants i
s’ha desdoblat, per primer cop, en un Consell d’Infants, format per nens i nenes de
primària, i el Consell de Joves amb els nois i
les noies de secundària.
Durant l’acte, els alumnes van reclamar
posar en marxa una campanya educativa
contra l’assetjament escolar i el racisme i
van plantejar també sancionar actituds violentes.
Els participants en l’Audiència, davant del Palau de la Paeria. © H. Sirvent

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presidir
l’audiència als nois i les noies del Plenari,
que es va celebrar sota el lema Opinem dels
nostres drets i va fer especial èmfasi en els
drets a l’educació, a la protecció i al lleure.
Així mateix, va fer diverses propostes encaminades a millorar la pràctica esportiva a la
ciutat amb la lectura d’un manifest.

El Plenari dels Infants i dels Adolescents
representa uns 1.500 de nois i noies de 32
centres educatius de Lleida. El Consell de
Joves està format per tres representants
dels 17 centres educatius de secundària i el
Consell d’Infants, per 3 representants de les
15 escoles de primària. L’objectiu principal

del Plenari és promoure la participació dels
nois i les noies de 12 a 16 anys. •••
Més informació:
Educació i Infància.
C/ Bisbe Torres, 2.
Tel. 973 70 06 18
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