benestar i cohesió social

25 aniversari dels
serveis socials de la
l’Ajuntament de Lleida
Enguany es compleixen els vint-i-cinc
anys de la posada en marxa dels serveis socials municipals a l’Ajuntament
de Lleida. Sota el lema “25 anys, +
benestar x a tothom”, la Paeria ha
programat un seguit d’activitats entre
les quals destaquen l’exposició “25
anys de serveis per a tothom. De la
ciutat de les pedres a la ciutat de les
persones” i les “Jornades Serveis Per-

sonals. Nous reptes de l’estat del
benestar”, que es faran del 21 al 23
de març a la Universitat de Lleida.
Les jornades són un acte de reflexió i
debat de les polítiques socials i d’atenció
a les persones dels ajuntaments, de la
importància del tercer sector en aquest
àmbit, dels nous reptes d’una societat
globalitzada, entre d’altres temes.

Quinzena edició
de les Tardes de
Ball al River Cafè

promoció de la dona

Ha començat la quinzena edició de les Tardes de Ball, activitat adreçada a totes les
persones afeccionades al ball
i, especialment, a la gent
gran, amb ganes de passar-

ho bé, de fomentar les relacions interpersonals i, de retruc, posar-se en forma.
Aquesta temporada les Tardes de Ball tindran lloc tots

Pla Municipal de
Política d’Igualtat
de Gènere
La Paeria, per mitjà de la Regidoria de Participació Ciutadana
i Promoció de la Dona, ha començat a desplegar les primeres
accions previstes en el I Pla Municipal de Polítiques d’Igualtat
de Gènere a Lleida 2006-2010, que va ser aprovat al juliol de
l’any passat. El període d’aplicació del pla és de quatre anys,

els dijous de l’1 de març al
26 d’abril (excepte el Dijous
Sant), de les 17.30 a les
20.00 h, i per segon any consecutiu les sessions es duran
a terme al River Cafè dels
Camps Elisis. Com a novetat
d’aquesta edició, les tardes
seran animades per dues orquestres diferents, la Glacé i
la Golden. Com d’altres vegades, les jornades seran gratuïtes i durant les últimes sessions es farà un concurs de
ball, els premis del qual es

lliuraran dins dels actes de la
Festa Major de maig.
Per donar forma al material
de difusió d’aquesta activitat,
s’ha organitzat un concurs de
cartells que ha guanyat Laia
Segura, alumna del segon
cicle formatiu de grau superior
de gràfica publicitària de
l’Escola Municipal de Belles
Arts. La dotació d’aquest premi és de 600 euros. L’any
passat les Tardes de Ball van
aplegar 2.700 persones.

tres per a la posada en marxa dels objectius i un més per al
seguiment i l’avaluació del grau d’assoliment d’aquests objectius.
Amb aquest pla, l’Ajuntament de Lleida es compromet a establir
formes de cooperació amb diverses institucions, entitats,
col·legis professionals, empreses, organitzacions sindicals,
etc. que formen el teixit social de la ciutat per tal de donar el
suport necessari en l’aplicació de compromisos en polítiques
d’igualtat de gènere que les entitats vulguin dur a terme en el
seu si o en l’espai de la seva acció. Les mesures que preveu
aquest pla incideixen en les àrees d’introducció de la perspectiva
de gènere en les polítiques públiques, igualtat entre dones i
homes en el mercat laboral, participació en la presa de decisions,
promoció de la qualitat de les dones, salut, educació, benestar
social, violència de gènere, transmissió de valors i actituds
igualitàries, etc.
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