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SERVEIS
PERSONALS
ACTIVA UNA NOVA
WEB ACCESSIBLE

La Regidoria de Serveis Personals de la
Paeria estrena una nova pàgina web que
permet l'accessibilitat per a discapacitats
visuals, un col·lectiu que tradicionalment
ha tingut dificultats a l'hora d'accedir a
un mitjà visual. El nou portal digital ofereix
una explicació dels objectius i els serveis
que ofereix cadascuna de les àrees que
integren la regidoria: gent gran, infància
i adolescència, atenció a les persones
amb discapacitat, lluita contra la pobresa
i exclusió social, prevenció de les
drogodependències i serveis socials.

turisme

Una de les funcions més destacades de
la pàgina és que l’usuari pot consultar
detalladament el catàleg de serveis, i que
es poden gestionar on-line. Una altra
novetat important és l'apartat “El regidor
respon”, una iniciativa que pretén ser una
via de comunicació directa amb el titular

Una imatge del nou portal accessible als discapacitats visuals.

de Serveis Personals. L’apartat permet
que qualsevol persona pugui fer arribar
una informació o un suggeriment i rebre
una contesta.
La web accessible ha estat elaborada en
col·laboració amb el Grup de Recerca en
Interacció Persona-Ordinador (GRIHO)
de la Universitat de Lleida i la Fundació
ONCE. Els tècnics han seguit les pautes
internacionals WAI (Web Accessibility

La proposta de crear aquesta entitat
jurídica servirà també per establir un únic
interlocutor amb RENFE i poder tenir més
força per aconseguir, entre altres aspectes,
millors tarifes.

La web dóna resposta a la llei que
estableix que les administracions
públiques han d'adoptar les mesures
necessàries perquè les seves pàgines
siguin accessibles abans de finalitzar el
2005, alhora que és coherent amb la
proposta de la Unió Europea que demana
aquesta mateixa accessibilitat.

taller

PROMOCIÓ
CONJUNTA DE LES
CIUTATS PER ON
CIRCULA L'AVE

Les ciutats per on passa la línia de tren
d'alta velocitat han acordat la creació d'un
Consorci de Promoció conjunta per unir
esforços i optimitzar les promocions que
es decideixin emprendre. La trobada es
va celebrar a Saragossa i va comptar amb
la participació de Sevilla, Còrdova, Madrid,
Guadalajara, Calataiud, Ciudad Real,
Saragossa, Barcelona i Lleida.

Initiative) del World Wide Web Consortium
(W3C) i han utilitzat tecnologia ASP.

TALLER DE TEATRE PER A
LA GENT GRAN
La Regidoria de Serveis Personals i
Salut Pública de l'Ajuntament de
Lleida, juntament amb l'Aula
Municipal de Teatre, han programat
un taller de teatre.
La ciutat de Lleida, en la primera presa
de contacte de les ciutats de l'AVE, va ser
representada per la regidora de Comerç,
Consum i Turisme, Montse Bergés, i pel
gerent de Turisme de Lleida, Félix Larrosa.
En la reunió ja es van definir algunes línies
d'actuació, com l’adreçada a la promoció
turística del territori que travessa l'Alta
Velocitat, i que té un potencial de 20
milions de passatgers. Lleida serà
l'encarregada d'elaborar la marca i el
material promocional de les ciutats que
formen part del nou consorci, amb el
disseny i la invenció d'una imatge que
representi tota la xarxa.

L'activitat es portarà a terme tots els
dilluns, a partir de les 16.00 i fins a
les 19.00 h, entre la primera setmana
de febrer i la darrera de maig a l'Aula
Municipal de Teatre.
Aquest taller de teatre va dirigit als
jubilats/des i socis/es de les diferents
Llars Municipals de Jubilats. La quota
d'inscripció és de 6 euros.
Oficina Municipal d'Atenció
Ciutadana. Plaça Paeria, 11 (edifici
Pal·las). 973 70 03 38 / 973 70
03 39
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