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L’Escola Bressol Pas a Pas
de Rosselló incorpora un
sistema informàtic pioner

Les Borges Blanques aprova
ajudes per als joves per a
facilitar-los un habitatge digne
Es poden acollir persones de fins a 35 anys
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L’Escola Bressol Pas a Pas de
Rosselló incorpora aquest curs
un sistema informàtic de gestió
i comunicació pioner que aprofita el potencial de les noves
tecnologies. Mitjançant la web
www.pasapas.tresdes.com, el
personal de l’escola i les famílies
accedeixen a la zona privada on
troben un seguit de serveis per
comunicar-se i seguir l’evolució
diària dels infants. El servei inclou un sistema de comunicació

immediata i selectiva de l’escola
amb els pares i permet als pares
enviar missatges directament a
l’educador/a del seu fill/a, a la
directora, al menjador, entre altres. El sistema permet també el
control de les agendes electròniques diàries de cada alumne per
pares i professionals de l’escola,
tant del mateix dia com de tots
els anteriors. És accessible des
de qualsevol dispositiu que tingui accés a internet.

Els comerciants de Balaguer
donen 100 regals i una cistella
valorada en més de 4.500 euros
Sota el lema ‘Enamora’t del Nadal a Balaguer’, l’Associació de
Comerciants de Balaguer (ACB)
donarà avui el tret de sortida a
la campanya de Nadal, que pretén promocionar el comerç de
proximitat i animar a tothom a
fer les seves compres a la ciutat.
L’Associació de Comerciants de
Balaguer repartirà un total de

100 regals a més de la gran cistella de l’ACB valorada en més
de 4.500 euros on hi haurà diferents productes (alimentació,
informàtica, electrodomèstics,
joguets, esports, moda, calçat,
papereria) i vals descompte. Els
protagonistes de la campanya
seran els clients que comprin
en els establiments associats.

Les Borges Blanques
REDACCIÓ
El Ple ordinari de novembre de
l’Ajuntament de les Borges Blanques va aprovar ahir les noves
ordenances reguladores de les
bases per a l’atorgament de subvencions per a facilitar l’accés
dels joves a un habitatge digne,
i en matèria de promoció econòmica.
La primera de les ordenances
estipula que se’n podran beneficiar les persones fins a 35 anys
que rehabilitin habitatges per a
ser destinats a viure-hi habitualment, que rebran un percentatge
sobre les despeses de rehabilitació, reforma o millora dels habitatge, que es determinarà en
l’acord de la convocatòria. En la
mateixa sessió també es preveu
que es dugi a terme l’aprovació
de l’ordenança reguladora per
a les bases per a la concessió de
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subvencions en matèria de promoció econòmica que regularan
ajudes a propietaris de finques
rústiques que s’adhereixin al Canal Segarra-Garrigues; i a autònoms i empreses per a la contrac-

tació de personal, especialment
el primer treballador, que provingui d’una situació d’atur o que sigui de les Borges, i que sigui per
un any o per a joves en pràctiques
durant com a mínim 6 mesos.

Sor Lucía
Caram parla
de solidaritat a
Torrefarrera
Sor Lucía Caram va pronunciar
ahir al vespre una conferència a
Torrefarrera sobre solidaritat i
compromís. L’acte va tenir lloc a
l’Ajuntament i forma part del cicle
de conferències impulsades pel
consistori per tractar d’educació,
emprenedoria i innovació. Sor
Lucía Caram és potser la religiosa
més mediàtica d’Espanya.
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