El programa d?educació viària de la Paeria arriba a
més de 14.000 escolars
Lleida | 10-06-2019 | 20:13

Les classes i activitats organitzades per l?Equip d?Educació Viària de l?Ajuntament de Lleida,
liderat per la Guàrdia Urbana, han arribat enguany a 14.039 nens i nenes de 63 centres escolars. El
saló de sessions de la Paeria ha acollit aquesta tarda l?acte de cloenda del curs 2018-19, el divuitè
ja d?aquest programa educatiu, en el qual s?han lliurat els diplomes i guardons als centres
participants així com als guanyadors i finalistes del concurs de dibuix sobre Educació i Seguretat
Viària inclòs en aquest programa.
L?alcalde, Fèlix Larrosa, ha presidit l?acte, acompanyat de la tinent d?alcalde Sara Mestres i de
Jordi Viladrich, representant de Cobega, empresa col·laboradora del programa.
El paer en cap ha destacat l?esforç que fa la Paeria per promoure l?educació viària entre els infants
i els hi ha demanat ajuda per traslladar el seu aprenentatge als adults per tal de conscienciar-los en
el respecte a les normes de circulació. ?Gràcies a la feina de tots podrem seguir reduint les taxes de
sinistralitat viària?, ha afirmat Larrosa, que ha lloat també la col·laboració dels patrocinadors.
Varietat de propostes educatives
El programa, impartit per un equip de monitors de la Guàrdia Urbana, ha inclòs un ampli ventall
de propostes educatives per trametre als escolars coneixements sobre seguretat viària.
S?han fet visites a la Caserna de la Policia Local de Lleida, activitats al Parc Infantil de Trànsit de
Gardeny, sessions educatives a les escoles i un espectacle ??Canvi de Marxa?- a l?Auditori
Municipal Enric Granados, entre altres.
Les activitats s?han adreçat a alumnat d?educació infantil (des de P-5), primària i secundària (fins
a 2n d?ESO). En total hi han participat 63 centres escolars.
A l?acte de cloenda del curs 2018-19 del programa d?Educació Viària, també han assistit els
regidors Paco Cerdà, José Luís Osorio, Josep Maria Baiget i Joan Vilella, a més de representants
d?empreses i institucions col·laboradores: La Flor de Vimbodí, Enderrocs Biosca, Electricitat PIE,
Eysa i el Servei Català de Trànsit de la Generalitat.
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