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Alcaldia

El Parc de Les Basses es construirà per fases
•El projecte manté el parc de lleure familiar amb l’opció de dedicar-lo als Barrufets
tindrà enllestit el nou Pla Parcial d’aquí a
tres mesos i preveu que es podrà aprovar
en el primer trimestre del 2016, com també
els plecs de condicions que, immediatament després, es licitaran per separat.

L’equip de govern del PSC i el grup municipal de CiU han consensuat impulsar el
projecte de rehabilitació de les Basses distribuït en diferents fases i blocs i mantenint
el parc de lleure familiar amb l’opció dels
Barrufets.
Per adaptar el projecte, que s’havia estructurat amb un sol plec de condicions
per a un únic adjudicatari, l’Ajuntament de
Lleida redactarà un nou Pla Parcial per a les
Basses que definirà cadascun dels espais en
què es dividirà la proposta per ser licitada
en diferents plecs de condicions, com ara el
càmping i el restaurant, la zona comercial,

Es vol recuperar l’ús lúdic del parc. © S. C.

l’hotel, el parc de lleure familiar, els espais
esportius i els espais lliures. L’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, va indicar que la Paeria

L’alcalde va explicar que fins ara es comptava amb operadors, a més d’inversors, que
havien manifestat interès a concórrer a les
diferents parts específiques. “Amb el model
anterior s’havien de posar d’acord amb el
llicenciatari de tot el parc i, ara, concorreran
individualment als diferents blocs que traurem a concurs, començant pel càmping i el
restaurant”, va dir Àngel Ros. •••

Educació

Nocions bàsiques sobre primers auxilis

•Uns 250 escolars de 6 centres participen en el projecte “Nens salvant vides a l’escola”
Uns 250 alumnes de 4t de primària de 6
centres educatius participen en el projecte
educatiu “Nens salvant vides a l’escola”, que
pretén ensenyar als escolars unes nocions
bàsiques sobre els primers auxilis. L’Ajuntament de Lleida col·labora amb l’empresa
Neosalus en aquesta acció formativa gratuïta, que s’organitza per segona vegada i
que forma part del programa “Educació a
l’abast”.
El taller consta de 3 hores de teòrica i
pràctica que imparteixen monitors espe-

cialitzats de l’àmbit de les emergències sanitàries i l’educació. Els objectius principals
del taller són aprendre a actuar de manera
segura, donar un avís precoç i eficaç al 112,
detectar la inconsciència (persona que no
respon a estímuls) i socórrer la víctima inconscient col·locant-la en posició lateral de
seguretat.
Les sessions estan estructurades en una
primera part d’explicació teòrica per part
del docent amb la col·laboració de les aportacions dels infants, fomentant la participa-

Una sessió del projecte educatiu. © Paeria

ció i l’aprenentatge entre iguals. Després
els alumnes fan la pràctica de col·locar la
víctima en posició lateral de seguretat. •••

Joventut

Activitats de lleure nocturn per a joves

•Actes organitzats els dissabtes a la nit a La Palma en el marc del programa “Nova Nit”

Activitat organitzada a La Palma. © Paeria

L’Agenda Jove de la Paeria per a aquesta
tardor inclou com a novetat el projecte
“Nova Nit”, que promou un lleure saludable
entre la població jove en horari nocturn i

grup de joves d’organitzar activitats, amb
en cap de setmana. Els dissabtes a la nit al
el suport de l’àrea de Joventut de
Centre de Recursos Juvenils La Palma
la Paeria. Els joves s’impliquen
s’organitzen activitats que el made manera voluntària en la
teix col·lectiu ha programat,
Tallers de
gestió del seu temps i concom ara tallers de cuina, vicuina, videojocs
vidant altres lleidatans a
deojocs, dinàmiques, jocs
i jocs de taula i de
participar-hi. L’èxit de code taula i de rol o tallers
rol, a més d’una
ordinació i de participació
creatius, entre d’altres. A
sortida al Saló del d’aquesta experiència ha
més, es va dur a terme una
Manga
portat a fomentar la segona,
sortida al Saló del Manga.
que s’inclou en l’Agenda Jove
per als mesos d’octubre, novembre
El projecte “Nova Nit” va néixer
i desembre. •••
aquest estiu arran de la proposta d’un
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