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Taller d’elaboració de pa per alumnes del casal d’estiu del Col·legi L’Estonnac

Alumnes del Casal d’Estiu del Col·legi l’Estonnac de Lleida han assistit a un Taller de pa per a nens, que pretèn 
concienciar sobre la importància d’aquest aliment als infants i sobre la seva elaboració artesanal.

Una cinquantena d’alumnes del casal d’estiu visiten l’Ajuntament i els estudis de Ràdio Rosselló

Rebuts per l’alcalde, Josep Abad, la regidora de Joventut, Sílvia Olmo, i el regidor d’Urbanisme, Joan Fontova els 
alumnes del casal d’estiu de Rosselló van visitar l’Ajuntament de la localitat, on van tenir l’oportunitat de visitar 
també les instal·lacions de Ràdio Rosselló ubicades al mateix consistori.
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Els nens saharauis visiten el CaixaForum de Lleida

El CaixaForum va acollir ahir la visita d’un grup de nens saharauís que 
passen les vacances amb famílies de Lleida. Van participar en l’activitat del 
CaixaForum Justícia Alimentària: Sembrant l’Esperança.

Pep Tort llegeix el pregó de festes del barri de Jaume I

El director del Consorci del Turó de la Seu Vella va donar el tret de sortida 
de la festa major de Jaume I, un acte en el que l’alcalde Àngel Ros va anun-
ciar que la pista de la Panera es convertirà en una nova plaça pública.

El PSC de Lleida celebra el seu tradicional sopar d’estiu

El restaurant Cal Nenet de l’Horta de Lleida va acollir ahir el tradicional so-
par d’estiu de la Federació del PSC de Lleida, el Pirineu i l’Aran, un acte 
que serveix anualment per donar la benvinguda a l’estiu.

Estades infantils realitzades en el marc del programa Temps Afegit de l’Ajuntament de Balaguer

Més de trenta infants participen en el programa Temps Afegit de l’Ajuntament de Balaguer. Es tracta d’activitats 
similars a les que els nens fan en els extraescolars, cercant la part més lúdica i l’aprenentatge dinàmic i pràctic.




