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COL·LABORACIÓ
AMB LA CREU
ROJA PER ATENDRE
EL COL·LECTIU
DE LA GENT GRAN

L’Ajuntament de Lleida, per mitjà de la
regidoria de Serveis Personals, ha aprovat
una nova subvenció per al programa
“Menjar sobre rodes” que desenvolupa
la Creu Roja de Lleida. Concretament, la
Paeria aportarà enguany al programa una
partida de 28.548 euros (4.750.000
pessetes). Durant l’any 2002, 58 persones
van beneficiar-se del programa, concebut
per garantir una alimentació equilibrada
a les persones grans que viuen soles o
acompanyades per majors de 65 anys, i
que tenen dificultats per alimentar-se per
si mateixes.
L'Ajuntament també participa en el
programa de Teleassistència especialment
destinat a aquelles persones que per
motius de salut, invalidesa o aïllament
necessiten una atenció continuada. En
aquest cas, la Paeria es fa càrrec dels
tràmits i de la instal·lació de la línia

Les subvencions s’adrecen majoritàriament a campanyes per al col·lectiu de la gent gran.

telefònica dels beneficiaris, que l'any
passat van ser 284.
El servei permet que els usuaris que ho
desitgin puguin continuar vivint al seu
domicili d’una manera independent, ja que
només prement un botó poden contactar
directament amb una central que li ofereix
atenció i resposta a les seves necessitats.

Continuant la col·laboració amb la Creu
Roja, la Paeria subvenciona amb 22.993,89
euros (3.825.861 pessetes) els tallers de
promoció social del Centre Històric i el
projecte educatiu d'Oci i Temps Lliure del
Casal Democràcia. En el primer cas, l'ajut
permetrà contractar un educador per
atendre el projecte social, i en el segon,
un monitor d'estiu.

ACORD PER FOMENTAR
LA INTEGRACIÓ DE LES
PERSONES AMB
DISCAPACITAT FÍSICA

El col·lectiu de discapacitats físics i el de
lesionats medul·lars podran beneficiarse dels ajuts municipals gràcies a l’acord
de col·laboració signat aquesta primavera
entre l’Ajuntament de Lleida i l'Associació
de Paraplègics i Discapacitats Físics de
Lleida (ASPID).
La Paeria ha signat el conveni de
col·laboració amb l'entitat lleidatana amb
l'objectiu d'establir les condicions
necessàries que garanteixin l'aplicació
dels programes específics encaminats a
fomentar la integració i la participació
social dels dos col·lectius esmentats.
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Per mitjà del conveni, la Paeria reconeix la
tasca que fa ASPID amb el col·lectiu de les
persones que tenen algun tipus de
discapacitat mitjançant el desenvolupament
de projectes especialitzats a cada grup i
problema.
Igualment, l’Ajuntament de Lleida es
compromet a facilitar l'ús a precari d'un
despatx i l'ús compartit d'una sala de
reunions. A més, la Paeria aportarà 14.405
euros (2.396.790 pessetes) en concepte de
despeses de manteniment de l'espai. Una
part de la partida es destinarà també a portar
a terme el congrés "La innovació, la

Empresa de gestió telefònica d’ASPID.

tecnologia i el disseny per a tots: la
participació activa de les persones amb
discapacitat", que tindrà lloc aquest mateix
any a Lleida.

