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EL SERVEI
D’INFORMACIÓ
I ORIENTACIÓ PER A
LA IGUALTAT REP
1.399 CONSULTES

El servei està situat al
Centre Cívic de l’Ereta.

La regidoria de Drets Civils, Cooperació i
Immigració ha editat 5.000 díptics per donar
a conèixer el SIOPI (Servei d’Informació i
Orientació per a la Igualtat), un servei
destinat a afavorir la convivència i la
cooperació interculturals.
Els objectius concrets del SIOPI són
permetre l’accés de tothom als serveis i als
recursos existents a la ciutat, com també
afavorir la interculturalitat, el diàleg entre les

diferents comunitats religioses de Lleida la
col·laboració entre les associacions, entitats,
ONG i plataformes ciutadanes.
L’any 2003 el SIOPI va atendre les consultes
d’un total de 1.399 persones. Un gruix
important de la informació demanada feia
referència a la documentació, seguida de la
relativa al treball i a l’habitatge. Per
nacionalitats, les persones que han fet més
consultes provenen de l’Àfrica subsahariana

(530), el Magreb (371) i Llatinoamèrica
(298).
El servei vol garantir i defensar el dret de les
ciutadanes i els ciutadans a la seva dignitat
i al respecte com a persones, d’acord amb
la Declaració Universal dels Drets Humans,
a més de garantir la preservació d’aquests
drets en qualsevol actuació que, adreçada
al ciutadà, executi qualsevol administració
pública de la ciutat de Lleida.

joventut

JOC DE ROL AL
CENTRE JUVENIL
EL MERCAT DE
LA BORDETA

L’Associació Juvenil de Rol Tramuntana
desenvoluparà els dies 2 i 16 de juliol
l’activitat “Divendres de Magic-The
Gathering” al Mercat de la Bordeta. Aquesta
activitat forma part de la programació del
Mercat i és gratuïta. Per participar-hi cal
trucar prèviament al 973 20 45 93.
Altres iniciatives que organitza el Mercat
aquest estiu són el taller de retoc d’imatges
i fotografies digitals (del 28 de juny al 28 de
juliol), taller de fotografia (de l’1 al 29 de
juliol), taller de DJ’s i música electrònica (del
6 al 22 de juliol).

La
mediateca
del Mercat
de la
Bordeta.

El Centre Juvenil el Mercat és un servei per
a joves de 13 a 30 anys on es pot decidir
què fer en el temps de lleure i alhora un
espai de trobada on es pot conèixer gent
nova tot participant en diferents activitats.
L’espai inclou una mediateca amb ordinadors
amb connexió a Internet, software per a

imatge digital, jocs en xarxa, música per
ordinador i materials multimèdia.
També hi ha un punt d’informació juvenil de
temes com l’Entrada Jove, agenda
d’activitats, beques, viatges i assessorament
sobre estudis, habitatge i treball.
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