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Educar en valors i la salut
CLOENDA · Lleida tanca un nou curs de ‘L’aventura de la vida’ amb més de 500 escolars PROGRAMA · El pla d’hàbits
saludables i habilitats arriba a 107 centres educatius de 49 municipis RECURSOS · Patrocinadors per suplir les retallades
Joan Tort

M
LLEIDA

107 escoles de 49 municipis catalans. José Antonio Ruiz, gerent de
programes educatius i prevenció de
la Fundació Catalana de l’Esplai, manifestava que la intenció és seguir
fent créixer aquest pla, però que ara
han de buscar patrocinadors per suplir la retallada que el Departament
de Salut els ha aplicat, ja que d’un
50% del finançament ara ha passat a
cobrir-ne un 25%. Isabel Matas, cap
de salut i prevenció de la fundació,
afegia: “L’aventura de la vida és una
aposta important en l’aprenentatge
dels infants, i per això treballem amb

Dia: 29 de juny de 2013
Hora: 10.00 hores, en primera convocatòria
10.30 hores, en segona convocatòria
Lloc: Sala d’Actes del Consell Català de l’Esport
(c/ Sant Mateu, s/n d’Esplugues de Llobregat).
Amb el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ORDRE DEL DIA
Lectura i aprovació, si escau, de l’acta anterior.
Informe del president.
Memòria d’activitats.
Aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el
tancament del balanç i compte de resultats.
Aprovació, si escau, del Pressupost 2013.
Aprovació, si escau, del Reglament general de Competició.
Constitució de les reunions tècniques sectorials.
Aprovació, si escau, per l’Assemblea General dels acords presos en les
reunions tècniques sectorials.
Aprovació, si escau, de les propostes generals de la Federació.
Elecció entre els membres de l’Assemblea presents de tres interventors per
subscriure l’acta, juntament amb el president i amb la secretària.
Torn obert de paraules.

Barcelona, 28 de maig de 2013

els ajuntaments per sumar diferents
departaments municipals i fer plans
adequats a cada població.”
Així Lleida s’ha fet seu el programa, incorporant alumnes i actors de
l’Aula Municipal de Teatre, ja que
una obra de teatre és un dels fils conductors dels aprenentatges dels valors, o compten amb la col·laboració
dels departaments de Joventut, Esports i Educació, a més del de Benestar. Destaca la participació, i
molt activa, de centres educatius
de la ciutat amb molta immigració
o amb una alta barreja ètnica.

Programes
i serveis
La Fundació Catalana de l’Esplai
ofereix cursos
i plans de promoció de la salut
per a diferents nivells d’edat, programes educatius
i també activitats
de lleure en cases
de colònies.

La cloenda d’ahir de Lleida va tenir el seu moment emotiu amb un
vídeo que l’alpinista Juanjo Garra
va deixar gravat pocs dies abans de
marxar a l’Himàlaia, on ha deixat la
vida. Garra deia als escolars que a la
muntanya i en la vida calien valors
com ara l’esforç, la companyia i la
solidaritat i que “en aquesta vida hi
ha moltes muntanyes i no totes tenen forma de cim”. Altres personatges, com ara un actor de Polseres
vermelles, un pilot discapacitat i
una esportista també van gravar
missatges sobre els valors. ■
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NN RENTA, S.A.
ANUNCIO CONVOCATORIA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Comte d’Urgell, 230,
bajos, el próximo día 27 de Junio de 2013, a las 11 horas, en primera
convocatoria, y en el mismo lugar y hora el siguiente día 28 de Junio, en
segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente
Orden del día:
1º) Presentación del estudio, propuesta y aprobación en su caso de la
actualización de balances según Ley 16/2012.
2º) Ruegos y Preguntas.
3º) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, en cualquiera
de las formas previstas en los artículos 202 y 203 de la Ley de Sociedades de Capital.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a
obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria,
en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.
Los accionistas con derecho de asistencia podrán estar presentes en la
Junta o ser representados por otro accionista con derecho de asistencia.
Barcelona, a 22 de Mayo de 2013.
La Administradora Solidaria, MARÍA LUISA NAVARRO OBÓN
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FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Ple a l’auditori de Lleida en l’acte de cloenda d’aquest programa pedagògic en què van participar més de 500 escolars d’una quinzena de centres ■ J.T.
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és de 500 escolars
de tercer a sisè de
primària van omplir l’auditori Enric
Granados de Lleida
per participar de la cloenda del programa L’aventura de la vida, un veterà pla pedagògic que coordina la
Fundació Catalana de l’Esplai i que
a Lleida desenvolupa la Paeria des
del curs 2000/2001. Un festival de
música, teatre, animació i molta
cridòria. Però també un acte carregat de valors i missatges perquè els
més joves aprenguin hàbits saludables i habilitats per afrontar la vida.
I és que la vida ja és una bona
aventura, i als més joves se’ls ajuda
ja en aquestes edats a afrontar reptes, manejar la tensió, relacionar-se
o prendre decisions. Enguany es
treballava especialment l’autoestima. El tinent d’alcalde de Benestar
de la Paeria, Josep Presseguer, destacava aquest aprenentatge sobre
les emocions, que s’afegeix a un altre pla municipal adreçat a ajudar
els pares amb fills adolescents i que
ha tingut força èxit, amb més de
150 famílies inscrites.
L’aventura de la vida també permet treballar hàbits saludables com
ara els riscos sobre el consum d’alcohol, tabac i drogues, l’activitat i el
descans, la seguretat, la higiene i
l’alimentació, que incorpora la promoció d’una dieta adequada amb
els esmorzars saludables.
El programa ha arribat ja a
113.000 infants catalans des del
1999, i aquest curs s’ha seguit en

