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LA PAERIA,
GUARDONADA
PER LA TASCA
D’INSERCIÓ DE
DISCAPACITATS

L'Ajuntament de Lleida ha rebut un premi
a la inserció laboral atorgat per la
Confederación Nacional de Centros
Especiales de Empleo (CONACE E).
Aquest guardó distingeix la tasca que du
a terme el Centre Especial d’Ocupació de
l’Ajuntament de la ciutat, que depèn de
l’Institut Municipal de Treball.
Els treballadors del centre amb el paer en cap el dia de la inauguració dels jardins de la Serreta.

Aquest centre va començar a funcionar
l’any 1997 i en l’actualitat ocupa 42
persones. Els treballadors s’encarreguen
de diverses tasques com la conservació
i el manteniment dels jardins públics de
la ciutat (conservació i implantació de
gespes, obres de millora de l’impacte
ambiental, treballs en alçada, esporgades
i tractaments fitosanitaris, execució de
noves zones enjardinades, etc.). Cal dir
que molts dels treballadors del Centre
Especial d’Ocupació provenen de l’Escola

Municipal de Jardineria, on els alumnes
aprenen jardineria i viverisme. Algunes de
les actuacions en les quals han participat
els treballadors del Centre són les tasques
d’enjardinament de la Serreta i dels Jardins
d’Ernest Lluch, a més de fer el manteniment de la canalització del riu.
La primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Lleida, Maria Burgués, va ser l’encarregada de recollir el guardó, el passat 13

La Fundació "la Caixa" aporta 36.000
euros per a la instal·lació de dues
ciberaules a dos dels esplais de Lleida.
Aquests equipaments introdueixen la

La Confederación Nacional de Centros
Especiales de Empleo es va fundar fa
quatre anys i aplega les federacions de
centres especials de treball d’àmbit
autonòmic de tot el territori espanyol.

avís

INSTAL·LACIÓ
DE DUES
CIBERAULES
PER A LA GENT
GRAN
L'Ajuntament de Lleida i la Fundació "la
Caixa" han signat la renovació del
conveni per millorar equipaments i
programar activitats a set centres de la
ciutat adherits a la Xarxa d'Esplais de
la Fundació "la Caixa". Es tracta de la
Llar Municipal de Jubilats Bonaire, la
Llar de Jubilats la Bordeta, l'Associació
de Jubilats i Pensionistes la Mariola,
ORVEPARD, l'Associació del Club Sta.
Teresina i la de Jubilats i Pensionistes
del Secà de Sant Pere.

de novembre a Barcelona, dins del IV
Congreso Nacional de Centros Especiales
de Empleo que organitza la CONACEE
en el marc de l’Any Europeu de les
persones amb discapacitat.

ASSESSORIES JOVES

Una de les ciberaules que ja funcionen.

gent gran en el món de les noves
tecnologies mitjançant cursets i tallers
d'informàtica. L’aportació anual de
l’entitat a aquest conveni és de 42.000
euros per organitzar activitats als esplais.

El Centre Municipal d'Informació
Juvenil proposa quatre assessories
per tal d'interpretar els problemes
que més preocupen el jovent.
Són sessions gratuïtes en les quals
es respecta totalment la intimitat de
l'usuari i que són dutes a terme per
diferents professionals.
Per assessorar-se només cal trucar i
demanar cita prèvia o bé fer les
consultes on-line a cmij@paeria.es.
Els temes de què es tractarà són:
- Habitatge: dimecres i divendres, de
les 18.00 a les 19.30 h.
- Suport psicològic: dimecres, de les
17.00 a les 19.00 h.
- Estudis: dimarts i dijous, de les 16.30
a les 18.00 h.
- Drogodependències: cita prèvia.
Centre Municipal d'Informació
Juvenil. Plaça Amics de Lleida, s/n.
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