serveis personals

La nova Llar del
Pilar ja és
plenament
operativa
La Llar Municipal El Pilar, situada al
número 6 del carrer Tamarit de Llitera,
ja és plenament operativa. Inaugurada
el passat mes de maig, el centre ha iniciat
el funcionament ordinari el mes de setembre, amb un horari que va de 10 a 20 h
i amb el servei de menjador en marxa.
Els mesos d’estiu, l’equipament ha obert
només parcialment per iniciar la tramitació
dels carnets de socis i per informar el
públic sobre el funcionament i els serveis
que ofereix el centre. Actualment han
tramitat el carnet un total de 200 socis.
Amb l’inici del curs, la llar acull activitats
gestionades per l’Ajuntament de Lleida
o directament per la mateixa junta de
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l’associació de jubilats que dirigeix
l’equipament, com
ara informàtica,
gimnàstica, tai-chi,
anglès, català, ta- La llar disposa de diversos espais i acull un gran nombre d’activitats.
llers, conferències,
de Ronda, Rovira Roure, Camp d’Esports
ball, videofòrums, activitats intergenerai Plaça Europa.
cionals, etc.
Amb una superfície global de 480 m2, la
llar és estructurada en espais diversos
com una sala general, una sala
d’audiovisuals, un gimnàs, sales per a
tallers, sala de juntes, sala d’informàtica,
bar, etc. La influència de l’equipament
abraça l’àrea compresa entre Passeig

Amb la posada en marxa de la Llar del
Pilar, Lleida disposa d’una xarxa de 19
llars de jubilats, de les quals 15 són de
titularitat municipal. Entre totes sumen
més de 8.000 socis, que porten a terme
tot un seguit d’activitats esportives, de
formació, lúdiques o de participació.

serveis personals

Nova edició del pla
intergeneracional
Viure i Conviure
El programa de caire social
Viure i Conviure assoleix una
nova edició amb l’objectiu
d’establir llaços intergeneracionals entre persones joves
i grans per mitjà d’una experiència pràctica i alhora enriquidora.
L’Ajuntament de Lleida i la
Fundació Viure i Conviure de
la Caixa de Catalunya han
obert el termini d’inscripció
per a la nova edició d’aquesta
original iniciativa de convivència intergeneracional adreçada a persones grans que
viuen soles i a joves que busquen allotjament.

Concretament, el programa
consisteix en l’allotjament
d’un estudiant a casa d’una
persona d’edat a canvi que
col·labori fent-li companyia i
desenvolupant determinades
tasques de la llar.
La iniciativa permet que la
persona gran no resti sola a
casa i puguin rebre ajut en
cas de necessitat. Alhora,
l’estudiant pot disposar d’un
allotjament gratuït. La primera, a més, té una compensació econòmica per la despesa
ocasionada per l’estudiant,
mentre que el jove rep un ajut
per pagar la matrícula.

Trobada final de joves i grans a Barcelona de la darrera edició del programa.

A més d’això, la convivència
intergeneracional representa
un enriquiment mutu mitjançant les experiències i els
coneixements compartits.
Les persones grans interessades en aquesta experiència

poden adreçar-se al Departament de Serveis Personals
de l’Ajuntament (tel. 973 70
03 49), alhora que els estudiants que vulguin informarse’n ho poden fer al Servei
d’Atenció a l’Estudiantat de
la seva facultat.

Pla Local per
afavorir la
integració i la
cohesió social
L’Ajuntament de Lleida elaborarà un Pla
Local per a la inclusió i la cohesió social
a la ciutat destinat a desenvolupar actuacions adreçades a atendre els col·lectius
i les persones que es troben en situació
d’alt risc social i a actuar sobre els elements que fan vulnerables aquestes
persones.

d’elaborar un estudi sobre la situació a
Lleida. Aquesta oficina, en concret, farà
un diagnòstic de les problemàtiques i les
necessitats actuals de la ciutat, redactarà
el Pla Local i establirà les polítiques, els
objectius i les accions per dur a terme,
i farà el seguiment de les accions establertes.

El primer pas de la iniciativa ha estat
obrir una oficina tècnica, en la qual ja
treballen dos tècnics, encarregada

L’elaboració del Pla Local serà un procés
participatiu i consensuat, obert a les
entitats, als col·lectius, a les institucions

i als ciutadans i ciutadanes del municipi
interessats a participar-hi.
Els objectius del Pla Local per a la inclusió
i la cohesió social, que ha rebut finançament de l’ICASS, són fomentar la igualtat
entre les persones, redistribuint els recursos necessaris; reconèixer les diferències personals o culturals i treballar-les
plegats per integrar-les, i fomentar
l’autonomia de les persones i dels collectius, a fi de trencar el seu aïllament.
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