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CONVENI AMB
LA FUNDACIÓ
SANT IGNASI DE
LOIOLA PER
DESENVOLUPAR
PROJECTES DE
TREBALL AL
CARRER

El paer en cap, Antoni Siurana, i el
president de la Fundació Social Sant Ignasi
de Loiola, Javier Barragán, han signat un
conveni de col·laboració amb l'objectiu
de desenvolupar els projectes d’Arrels de
treball de carrer d’acollida i atenció a les
persones sense sostre.
El conveni estableix que l’Ajuntament de
Lleida es compromet a fer el seguiment
dels casos per mitjà dels professionals del
departament de Serveis Personals.
Igualment, la Paeria subvenciona la
fundació amb 15.025,30 euros destinats
a aquells projectes d’acollida i inserció de

LA PAERIA/gener 2003

MERCAT DE MATERIAL
D’ESQUÍ D’OCASIÓ
A tothom que l’interessi comprar,
vendre o bé intercanviar material
d’esquí de segona mà, pot fer-ho al
Centre Municipal d’Informació Juvenil.
Fins al 28 de febrer, la seu de l’entitat
acull aquesta curiosa iniciativa per a
l’adquisició de material hivernal usat
a preus molt assequibles.

La parròquia de Sant Ignasi de Loiola.

les persones "sense sostre", especialment
de les drogodependents que presenten
greus mancances socials.
La fundació fa un treball d’atenció a les
necessitats bàsiques de les persones
sense sostre de la ciutat, com també
tasques de sensibilització entre els
ciutadans.

El mercat pot visitar-se de dilluns a
divendres, de 10.00 a 13.30 h i de
dimarts a divendres, de 16.30 a 20.00
h i es pot trobar material d’snowboard
i e s q u í : b o t e s , e s q u í s , ro b a ,
portaesquís, cadenes, etc. a preus
que oscil·len entre 3 i 250 euros.
Com a activitat paral·lela al Mercat
pot trobar-se informació d’estacions
d’esquí, pistes i estat de la neu.

i Centre Municipal d’Informació
Juvenil. Plaça dels Amics de Lleida,
s/n. tel. 973 22 28 22

