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CAMPANYA
D’ATENCIÓ A LES
PERSONES QUE
ARRIBEN A LLEIDA
PER COLLIR
FRUITA

Portada del fullet amb
informació d’utilitat
pe als treballadors.

La regidoria de Serveis Personals i Salut
Pública de la Paeria, en col·laboració amb
8 entitats més de la ciutat de Lleida
(Fundació Sant Ignasi de Loiola, Càritas,
Creu Roja, Associació Esclat, Centre
Llatinoamericà, ADRA i MPDL-Lleida
Solidària) i el departament de Benestar
i Família de la Generalitat de Catalunya,
van obrir al públic el 30 de juny l'Oficina
d'Atenció Social per a temporers.
En aquestes dependències, situades a
l'edifici AISS, s'atén les persones i se les
orienta sobre els diferents serveis que es
donen en aquesta campanya, sempre

d’acord a les necessitats de cadascuna
d’elles.
El projecte garanteix una atenció bàsica
en els aspectes de salut, higiene i
alimentació per a les persones sense
recursos que vénen a la ciutat per a la
campanya de la fruita. Així mateix, facilita
l'accés als agents que coordinen la
contractació (sindicats, oficines de la
fruita, empresaris...).
Els serveis que s'ofereixen dins de la
campanya són dutxes per a la higiene
personal, servei de canvi de roba al Casal

Entre 150 i 200 voluntaris participen en
aquesta campanya d'atenció a les
persones que arriben a Lleida durant la
campanya de la fruita. L'any passat 1.525
persones van beneficiar-se dels serveis
d'aquest programa, que va cloure amb
un balanç molt satisfactori.

concurs

ANY EUROPEU
DE LES PERSONES
AMB DISCAPACITAT

CONCURS DE CARTELLS DE
LES FESTES DE LLEIDA 2003
L'Ajuntament de Lleida ha convocat, un
any més, el concurs de cartells de les
Festes de Lleida 2003.

Amb motiu de l’Any Europeu de les
Persones amb Discapacitat, la Paeria
i diverses entitats de la ciutat han
programat una dotzena d’actes
destinats a sensibilitzar la societat
sobre la situació d’aquest col·lectiu i
a promoure iniciatives de suport.
Així, aquest mateix setembre tindrà
lloc la presentació de la campanya “A
Lleida, habitatges sense barreres”
(dies 8, 9 i 10), el congrés d’ASPID
“Innovació, la tecnologia i el disseny
per a tothom: la participació activa de
les persones amb discapacitat” (dies
18 i 19) i un curs de llenguatge de
signes (segona quinzena del mes).

de Maranyosa, servei de rober (donació
de roba i estris d'higiene) i servei
d'alimentació (amb esmorzars a l'alberg
de la Panera i bosses de menjar que es
reparteixen al casal de Maranyosa de
Creu Roja, i als locals de les entitats Esclat
i ADRA).

Les obres han de tenir com a lema les
“Festes de la Tardor amb el següent text:
Festes de la Tardor - Lleida 2003 Sant
Miquel, del 27 al 29 de setembre de 2003”
i optaran a un únic premi de 1.200 euros.
Històricament, Lleida ha estat una
ciutat molt implicada en l’àmbit de les
discapacitats, amb iniciatives com la
creació del saló Minusval, l’aplicació
del Pla d’Accessibilitat urbana,
el pla de promoció de l'accessibilitat
als establiments privats d'utilització
pública de Lleida o la posada en
circulació d’autobusos adaptats.

Els originals s'han de lliurar de l'1 al 4 de
setembre, de 9.30 a 14.00 h, a la Regidoria
de Cultura de l'Ajuntament de Lleida. El
veredicte es donarà a conèixer el
divendres, 5 de setembre a les 12 h.
Regidoria de Cultura (carrer Major, 31,
2a planta de l'edifici Casino Principal).
973 70 03 94
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