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Àngel Ros, president d’Educació de la FEMP

•L’alcalde assegura que es tracta d’una de les polítiques més importants dels ajuntaments
L’àrea d’Educació participa en el fòrum
permanent d’interlocució amb l’Administració de l’Estat per establir la coordinació
administrativa per a l’impuls i la racionalització de les diferents actuacions educatives, col·labora en les actuacions educatives
que incideixin en l’àmbit local i impulsa la
dinamització de la lectura en els municipis,
com també la modernització i la rellevància
socioeducativa de les biblioteques municipals i escolars.

L’alcalde també ha estat president de la Comissió de Noves Tecnologies. © Paeria

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha estat designat nou president de la Comissió d’Educació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). Aquest ens integra
els municipis de tot l’Estat i és presidit per
l’alcalde de Vigo, Abel Caballero.
El paer en cap destaca que assumeix
amb il·lusió aquesta nova responsabilitat

a la FEMP “de treballar des
del municipalisme per una
de les polítiques, de fet, de
les més importants dels ajuntaments, l’educació”.

El
paer en cap
ha estat president
de la Comissió de
Noves Tecnologies
i Societat de la
Informació

“Crec que tenim camí per recórrer i una
experiència contrastada que els municipis
hem de posar en valor”, ha assegurat.

Àngel Ros ha estat president
de la Comissió de Noves Tecnologies i Societat de la
Informació de la FEMP. Un
període en el qual s’han
tractat aspectes importants
com la proposta a l’Estat
de la millora i l’extensió de la
banda ampla als municipis, el
desenvolupament d’una ordenança
tipus d’administració electrònica, o un prototipus d’aplicació cloud per a la gestió de
la Llei Orgànica de Protecció de Dades. •••

Urbanisme

Els Magraners tindrà fibra òptica el 2016
•La Paeria insta Telefónica a millorar la cobertura a Llívia, el Centre Històric i l’Horta de Lleida
El total desplegament de la fibra òptica al
barri dels Magraners serà una realitat durant el primer trimestre del 2016, segons va
anunciar el tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, després del compromís adquirit pels
responsables de Telefónica. La voluntat de
la companyia és finalitzar la fibra òptica

Vista del barri dels Magraners. © Paeria

als Magraners a principis de l’any vinent
i augmentar, d’aquesta manera, un 5% la
cobertura d’unitats immobiliàries existent
a la trama urbana de Lleida. Fèlix Larrosa
va instar Telefónica a vetllar per altres zones
de la ciutat que tenen alguna mancança en
matèria de cobertura com ara Llívia, el Centre Històric i l’Horta de Lleida. •••

Cultura

Olga Pulido guanya el Memorial Xavier Aluja
•El jurat del concurs de fotografia distingeix Judith Tremosa amb un accèssit
La lleidatana Olga Pulido va rebre el primer
premi del concurs de fotografia VII Memorial Xavier Aluja i Judith Tremosa va ser distingida amb un accèssit. El paer en cap va
destacar la figura de Xavier Aluja, que dóna
nom al premi de fotografia, per la seva
aportació a la Festa de Moros i Cristians de
Lleida, a la ciutat i al seu teixit associatiu.
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Aluja fou regidor de Drets Civils, Cooperació i Immigració del 2003 al 2007. •••

Acte de lliurament dels premis. © Paeria

Més informació:
Moros i Cristians
Tel. 625 349 621
morosicristianslleida
@gmail.com

